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Secretaria da Saúde de
Tremembé adquire

novos equipamentos 
no Pronto Atendimento

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Saúde está equipando o 
Pronto Atendimento para 
melhor atender a popu-
lação, foram adquiridos:
- Dois Respiradores LUF-
T1-G, que se situa entre os 
ventiladores pulmonares 
mais completos do mer-
cado mundial, oferecendo 
uma alta qualidade venti-
latória adaptada a cada pa-
ciente, com grande facili-
dade de operação, possível 
mediante a um desenho 
de painel extremamente 
funcional que permite ao 
operador utilizar todos os 
parâmetros com poucas 
teclas de controle. Sua 
interface gráfica e inteli-
gente auxilia para que o 
trabalho do profissional 
seja agradável, permitindo 
maior atenção ao paciente. 
Indicado para uso em te-
rapia de pacientes adultos 
e pediátricos e é capaz de 
assumir as mais comple-
tas e exigentes terapias, de 
forma eficaz e confiável.
Valor investi-
do: R$ 69.200,00
- Dois Monitores Multipa-

râmetro GÜTHEN 1000 
e GÜTHEN-1200, que 
é um aparelho que apre-
senta vários parâmetros 
relacionados ao estado do 
paciente como por exem-
plo: pressão arterial, oxi-
metria, eletrocardiograma, 
respiração, temperatura, 
saturação de oxigênio 
entre muitos outros. Ele 
é utilizado por médicos, 
enfermeiros, anestesistas, 
enfim, todos os envolvidos 
nas intervenções. Além 
de ganhar mais tempo 
os procedimentos se tor-
nam mais seguros para os 
profissionais e principal-
mente para os pacientes.
Valor investi-
do: R$ 17.570,00
Os equipamentos abaixo já 
foram comprados e em bre-
ve estarão em pleno funcio-
namento no Pronto Aten-
dimento de Tremembé.
- Um Desfibrilador Por-
tátil, que é um aparelho 
eletrônico portátil que 
diagnostica automatica-
mente as, potencialmente 
letais, arritmias cardíacas 
desfibrilação ventricular 
e taquicardia ventricular 

em um paciente. Além de 
diagnosticar, ele é capaz 
de tratá-las, através da des-
fibrilação, uma aplicação 
de corrente elétrica que 
para a arritmia, fazendo 
com que o coração retome 
o ciclo cardíaco normal.
Valor investi-
do: R$ 6.500,00
- Um Autoclave, que é um 
aparelho utilizado para es-
terilizar artigos através do 
calor úmido sob pressão.
Valor investi-
do: R$ 7.500,00
- Três Oximetros de pulso, 
que é um dispositivo médi-
co que mede indiretamente 
a quantidade de oxigênio 
no sangue de um paciente. 
Em geral é anexado a um 
monitor, para que os en-
fermeiros, dentistas, médi-
cos, educadores, físicos e 
fisioterapeutas possam ver 
a oxigenação em relação 
ao tempo. A maioria dos 
monitores também mos-
tra a freqüência cardíaca.
Valor investi-
do: R$ 1.170,00
No total foram investi-
dos R$ 101.940,00 em 
equipamentos médicos.

Vaqueli anuncia quatro
novas empresas

e 240 novas vagas
de emprego

para Tremembé

O prefeito Marcelo Vaque-
li, acompanhado do secre-
tário municipal de assuntos 
jurídicos Marco Queiróz, 
anunciou na tarde desta 
quarta-feira (16) a chegada 
de quatro novas empresas 
e a abertura de aproxima-
damente 240 novas vagas 
de emprego na cidade.
As empresas
RECITOTAL – é uma 
empresa que atua nos 
seguimentos de reci-
clagem, transportes em 
geral, gerenciamento 
de subprodutos e loca-
ção de equipamentos.
- Geração de Empregos: 50 
vagas para 1ª fase (Fabri-
cação de Paletes) e 50 para 
2ª fase (Ampliação da usi-
na de reciclagem de vidro)
- Área do terreno: 20.000 m²
- Contato: www.
r e c i t o t a l . c o m . b r
LAJES E BLOCOS MO-
DELO – Desde 1985, 
atua no mercado de pa-
vimentação e alvenaria. 
A empresa, especializada 
na fabricação de blocos 
de concreto, lajes e piso 
para pavimentação, é re-
ferência do segmento na 
região do Vale do Paraíba.
- Geração de Empre-
gos: 50 vagas diretas

- Área do terreno: 40.000 m²
- Contato: blocos-
m o d e l o . c o m . b r
PLASCAIXAS – Des-
de 1995, está no merca-
do de transformação de 
plásticos e dispõe de mo-
dernos equipamentos de 
reciclagem de plásticos 
de PEAD. Industrializa 
e comercializa caixas de 
plástico para transporte 
de frango vivo e abatido,
caixas para colheita, su-
permercados, frigorífi-
cos, laticínios, peixa-
rias e estrados plásticos 
para câmara fria, baú 
frigorífico e pisos plás-
ticos para suinocultura.
- Geração de Empre-
gos: 40 vagas diretas
- Área do terreno: 10.000 m²
- Contato: www.
p l a s c a i x a s . c o m . b r
DISTRIBUIDORA PRE-
MIUM – Distribuido-
ra exclusiva dos produ-
tos Suvinil desde 2005.
- Geração de Em-
pregos: 30 vagas 
diretas e 20 vagas indiretas
- Área do terreno: 10.000 m²
- Contato: www.distri-
buidorapremium.com.br
Para o prefeito, a vinda 
destas quatro empresas 
demonstra, mais uma vez, 

o potencial e o dinamis-
mo que a lei de incentivo 
a indústria criada por esta 
administração emprega 
nos empreendedores. “É 
com enorme satisfação 
que estamos anunciando a 
vinda dessas quatro novas 
empresas para a nossa ci-
dade. Além de acreditarem 
e investirem no municí-
pio, também criarão novas 
vagas de empregos. Isso 
significa mais geração de 
renda e novas oportuni-
dades para a nossa popu-
lação”, finalizou Vaqueli.
As empresas serão cons-
truídas as margens da
 Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro na altura da 
Região da Flor do Campo 
e tem em contrato, dois 
anos para estarem fun-
cionando. Outro acordo 
feito entre o prefeito Va-
queli e os empresários 
é que fossem contrata-
das somente pessoas re-
sidentes em Tremembé.
A rede Rosado Super-
mercados já está atuan-
do na cidade e, agora 
somando, cinco novas 
empresas vieram para 
Tremembé em pou-
co mais de um ano da 
nova administração.

Prefeitura de Tremembé
abre processo seletivo

para contratação
de estagiários

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
o processo seletivo para 
contratação de estagi-
ários do ensino médio, 
técnico e superior está 
com as inscrições abertas. 
Há vagas para estudan-

tes dos cursos das áre-
as de Nível Superior 
em administração, RH, 
Farmácia, Educação 
Física, Enfermagem, 
Engenharia Ci-
vil, Informática, 
Pedagogia, Jornalismo, 
Psicologia, Direito e Ci-

ências Contábeis. Nível 
Técnico em Administra-
ção, Turismo e RH. Nível 
Médio em ensino médio.
As inscrições são online 
pelo link www.ciee.org.br.
Confira o edital com-
pleto no site www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r

Morre Laurindo de Paula 
importante historiador e 
criador da bandeira de

Tremembé

O presidente da câmara 
municipal de Tremembé 
Alex Chiaradia nos no-
ticiou do falecimento do 
senhor Laurindo de Paula. 

Laurindo de Paula uma 
pessoa estimada e reco-
nhecida em Tremembé 
por ser grande historiador 
e ter criado a bandeira 

da cidade. O falecimento 
ocorreu na madrugada de 
08 de janeiro de 14 e foi 
sepultado no cemitério 
municipal de Tremembé.
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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
Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
***
Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).
***
A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!
***
Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...
***
Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos

Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.

Alckmin assina convênios
para expandir ensino técnico

no estado
Tremembé está entre as 
cidades contempladas. 
O governador Geral-
do Alckmin assinou um 
convênio com 31 muni-
cípios para aumentar a 
oferta de cursos técnicos 
no Estado de São Paulo. 
Serão abertas 
1.360 novas vagas. 
“A escola vai ao encon-
tro do aluno, que estuda 
na sua cidade e em um 

ano e meio já está com 
diploma”, afirmou Alck-
min durante evento, que 
ocorreu no Palácio dos 
Bandeirantes. “Em 31 
municípios começam, a 
partir de 20 de janeiro, as 
aulas das novas turmas das 
Etecs chamadas des-
c e n t r a l i z a d a s . ”
Serão contemplados mu-
nicípios que não têm Es-
colas Técnicas Estaduais 

(Etecs) ou aqueles onde é 
preciso expandir o núme-
ro de vagas. Na região, a 
cidade que receberá os 
cursos será Tremembé.
Com a assinatu-
ra dos convênios, o 
Centro Paula Souza pas-
sa a atuar em 306 mu-
nicípios do Estado, 
oferecendo cursos técnicos, 
tecnológicos e 
de ensino médio.

Prefeito Vaqueli Assina
convênio e Tremembé

terá um Centro de 
Eventos

O prefeito Marcelo Vaque-
li assinou o convênio que 
destina R$ 2.499.966,74 
milhões captados junto 
ao DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) para 
a construção do Centro 
de Eventos de Tremem-
bé. “Batalhamos muito 
para conseguir a liberação 
dos recursos. Esse Cen-
tro de Eventos vai permi-
tir uma grande melhora 
para nossa população”. 
– comentou o prefeito. 
O Projeto está pronto e já 
liberado para entrar em 
licitação e inclui um equi-
pamento estruturado com 
o que há de mais moderno 
em arquitetura e tecno-
logia, de médio porte em 
relação aos padrões inter-
nacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-

sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
Dados do Centro de 
Eventos em Tremembé
- Área construída de 
2.115,91 m² (2 pavimentos)
- Palco com auditório 
com 302 lugares entre co-
muns, obesos, mobilida-
de reduzida e cadeirantes
- Biblioteca nos 
dois pavimentos
- Elevador para cadeirantes
- Espaço para ofici-
nas de arte e música
- Amplo espaço para 
desenvolvimento de 
feiras e convenções
O Centro de Even-
tos de Tremembé será 
construído ao lado do 
Palco Maestro Quintino, 
onde acontece os shows da 
Festa do Senhor Bom Je-
sus, onde hoje funciona o 
Conselho Tutelar no 

Centro da cidade.
Desenvolvimento – Rei-
vindicação do prefeito 
Marcelo Vaqueli des-
de que assumiu a ad-
ministração municipal,
 um centro de eventos ade-
quado à realizações de mé-
dio e grande porte é apon-
tado como necessidade 
básica para a continui-
dade do desenvolvimen-
to turístico da cidade. 
“É um fator estratégico 
para a disputa feroz que 
ocorre com outros desti-
nos na captação de eventos 
para a cidade. O DADE 
foi sensível ao compre-
ender nossa necessida-
de e através desta obra, 
Tremembé permitirá que 
a cidade mude o seu pa-
tamar de competição 
nesse disputado merca-
do” – finalizou Vaqueli
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Prefeito de Tremembé
firma convênio que
oferecerá cursos

técnicos por meio do
Centro Paula Souza

O Prefeito Marcelo Va-
queli assinou na manhã 
desta terça feira (14) o 
convênio para a instala-
ção de classes descentra-
lizadas que oferecerão 
cursos técnicos, por meio 
do Centro Paula Souza.
De acordo com Rodrigo 
Garcia, secretário de De-
senvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e 
Inovação esses convênios 
são frutos de muito traba-
lho e dedicação do Gover-
no, do Prefeito e do Cen-
tro Paula Souza. “Essas  
classes descentralizadas 
são embriões de futuras 
Escolas Técnicas. Elas 
também marcarão o pri-
meiro passo para forma-
ção técnica de qualidade 
de mais de mil alunos do 
interior paulista”, ressalta.
Inicialmente em Tremem-
bé, somente o curso de 
Administração foi dis-
ponibilizado aos muníci-
pes, mas para o segundo 
semestre as expectativas 
são as melhores para aber-

tura de novos cursos. O 
Centro Paula Souza ofe-
rece também cursos de: 
Agronegócio, Informática 
para Internet, Marketing, 
Segurança no Trabalho, 
Manutenção e Suporte 
em Informática, Mecâni-
ca, Logística, Informática, 
Comércio e Contabilidade.
As aulas da 1ª turma de 
2014 acontecerão na Es-
cola Maria Dulce no 
Parque das Fontes a par-
tir do dia 27 de Janeiro.
Com a assinatura desse 
convênio o Centro Paula 
Souza passa atuar de vez 
em Tremembé, oferecen-
do cursos técnicos, tecno-
lógicos e ensino médio.
Q u a l i d a d e
As classes descentraliza-
das são uma forma de levar 
os cursos técnicos ofereci-
dos pela instituição a cida-
des que não têm Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) 
ou onde é preciso expan-
dir o número de vagas. As 
aulas têm a mesma quali-
dade oferecida nas Etecs 

e as classes são adminis-
tradas pela unidade mais 
próxima do município.
Sobre o Centro Paula Sou-
za – Autarquia do Gover-
no do Estado de São Paulo 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnolo-
gia, o Centro Paula Souza 
administra Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) e Es-
colas Técnicas (Etecs) es-
taduais, além das classes 
descentralizadas – unida-
des que funcionam com 
um ou mais cursos técni-
cos em parceria com pre-
feituras ou empresas, sob a 
supervisão de uma Etec –, 
em 306 municípios paulis-
tas. As Etecs atendem mais 
de 216 mil estudantes nos 
Ensinos Médio, Técnico 
integrado ao Médio e no 
Ensino Técnico, para os 
setores Industrial, Agro-
pecuário e de Serviços. 
Nas Fatecs, o número de 
alunos matriculados nos 
cursos de graduação tec-
nológica ultrapassa 64 mil.

Prefeitura de Tremembé
convida população para
participar da Revisão do 

Plano Diretor Participativo

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé convida toda 
população para participar 
das audiências públicas 
que marcam a Primeira 
Revisão do Plano Diretor 
Participativo realizada no 
município.  O evento dará 
inicio as atividades da Re-
visão do Plano e esclare-
cerá à população como ela 
poderá participar, sugerir e 
apontar o que os munícipes 
querem para a cidade para 
os próximos anos. Esse é 
o momento de pensarmos 
sobre o nosso município, 
levando seus problemas e 
propondo o que pode ser 
melhor para nossa cidade.
O objetivo é levar ao 
maior número de pessoas 
possível, informações so-
bre o que é e qual a impor-
tância deste instrumento 
usado para garantir a todos 
os cidadãos um lugar ade-
quado para morar, viver e 
trabalhar com dignidade.
O Plano Diretor Partici-
pativo depende do envol-
vimento de toda a popu-
lação, que deve interagir 
com a equipe da Prefeitura, 
num processo democrático.
A Prefeitura dividiu a ci-
dade em quatro setores:
- Setor 01: Vila Nossa Se-
nhora da Guia, Residen-
cial Flamboyant, Residen-
cial e Comercial Hataville, 
Jardim Vila Nova, Jardim 
Bom Jesus, Condominio 
Parque dos Pássaros, Par-
que das Fontes, Centro, 

Village Tremembé, Vila 
Santo Antonio, Jardim 
dos Eucaliptos, Residen-
cial Ana Candida, Jardim 
Samar, Jardim Paineiras, 
Residencial Vargas, Par-
que Nossa Senhora da 
Glória, Jardim Bica da 
Glória, Terras de Benvi-
rá, Jardim Santana, Par-
que Novo Mundo, São 
Vicente de Paula, Eldo-
rado, Vila Migoto, Por-
tal do Sol, Vale do Sol, 
Santa Lucia, Pinheiros 
de Tremembé,  Campos 
do Conde II, Campos do 
Conde III, Porto Segu-
ro, Chácara Nova Vida, 
Chácara Canaã, Flor do 
Vale, Jardim Jaraguá, 
Rancho Grande, Cháca-
ra das Rosas, Santa Iza-
bel, Itamambuca, Jatobá.
- Setor 02: Padre Eter-
no, Recanto Feliz.
- Setor 03: Jardim Ma-
racaibo, Flor do Campo, 
Kanegae, Poço Grande, 
Alberto Ronconi.
- Setor 04: Zona Rural.
1ª REUNIÃO – Dia 
27/01/14 (Segunda-fei-
ra) Local: Centro Educa-
cional Antônio de Mat-
tos Barros (Rua 18, 351, 
Loteamento Alberto 
Ronconi) Horas: 19h30
2ª REUNIÃO – Dia 
28/01/14 (Terça-fei-
ra) Local: Escola Amá-
lia G. R. Patto (Ave-
nida 7 de Janeiro s/n, 
Jardim Santa-
na) Horas: 19h30
3ª REUNIÃO – Dia 

29/01/14 (Quarta-fei-
ra) Local: Escola Maria 
Amélia do Patrocínio 
(Avenida General Gabriel 
Rafael da Fonseca, 2139, 
Padre Eterno) Horas: 19h30
4ª REUNIÃO – Dia 
30/01/14 (Quinta-fei-
ra) Local: Câmara Mu-
nicipal de Tremembé 
(Rua Bom Jesus, s/n, 
Centro) Horas: 19h30
Para participar é simples, 
basta retirar na Prefeitu-
ra ou nos encontros que 
serão realizados com as 
Sociedades Amigos de 
Bairro as cédulas de parti-
cipação em que o cidadão 
poderá expressar sua opi-
nião sobre os problemas 
e as possíveis soluções 
para melhoria da cidade. 
A cédula de participa-
ção também poderá ser 
impressa através do site 
www.tremembe.sp.gov.br
Depois de preenchi-
do o munícipe pode-
rá depositar sua cédu-
la em umas das cinco 
urnas espalhadas na cidade.
Urnas: Escola Amália G. 
R. Patto (Jardim Santana), 
Escola Maria Amélia do 
Patrocínio (Padre Eterno), 
Centro Educacional Antô-
nio de Mattos Barros (Jd. 
Alberto Ronconi), Pre-
feitura Municipal (Cen-
tro), Câmara Municipal 
de Tremembé (Centro)
Sua participação é mui-
to importante para o fu-
turo de nossa querida 
Tremembé. Participe!

Tremembé equipe de
combate a dengue

realiza avaliação de
densidade larvária

Todo ano a Equipe de 
Combate a Dengue reali-
za uma atividade chamada 
ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária), com o 
objetivo de averiguar os 
índices de infestação do 
mosquito Aedes aegypti, 
seu criadouro mais fre-
qüente, e também o mais 
positivo, ou seja, aquele 
em que mais foram en-
contradas larvas do vetor 
da dengue no município.
Agora, com o início do 
verão, será realizada uma 
ADL, na 2ª quinzena de 
Janeiro (13 a 24/01/13). 
Essa ação acontecerá em 
diversos bairros da cida-
de, sorteados aleatoria-
mente, a fim de se fazer 

uma amostragem de toda a 
área urbana do município.
Veja na programação abai-
xo se seu bairro recebe-
rá a visita da Equipe e a 
data em que será visitado.
P R O G R A M A Ç Ã O 
ADL – JANEIRO/2014
13 a 17/01/2014 – Cen-
tro, Benvirá, Jardim San-
tana, Parque das Fon-
tes, Paula Maria, Vila 
Nossa Senhora da Guia, 
Vila Santo Antônio
20 a 24/01/2014 – São 
Vicente de Paula, Gue-
des, Campos do Con-
de I e II, Canaã, Flor 
do Vale, Jaraguá, Vera 
Cruz, Vale das Flores
Receba bem os agentes! 
A visita deles é de ex-

trema importância para 
avaliarmos nosso muni-
cípio e traçarmos novas 
metas para esse verão!
E lembre-se: FIQUEM 
SEMPRE ATENTO! A 
DENGUE É UM PRO-
BLEMA DE TODOS E 
ELA PODE MATAR!
Lembramos que a pro-
gramação poderá sofrer 
alterações, conforme a 
demanda dos trabalhos. 
Qualquer dúvida en-
tre em contato conosco:
Equipe de Com-
bate a Dengue:
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Senhora da Glória
Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r

Prefeitura de
Tremembé apresenta
novos veículos para

servir a cidade

O Prefeito Marcelo Va-
queli apresentou a popu-
lação as novas aquisições 
que beneficiarão o povo 
tremembeense. Foram 
apresentados quatro no-
vos veículos entre eles 
uma ambulância, uma 
retroescavadeira e dois 
caminhões coletores e 
compactadores de lixo. 

Esses veículos servi-
rão a cidade para vá-
rias áreas como Saúde, 
Obras e Limpeza Urbana
Vale lembrar que em 
um curto espaço de
 tempo, já foram adquiridos 
vários itens para o desen-
volvimento do municí-
pio, como também foram 
fechadas novas parce-

rias, pra ajudar no pro-
gresso do município. 
Vaqueli já assinou um 
novo convênio 
e em 120 dias  a 
cidade receberá  novas 
aquisições entre elas uma pá 
carregadeira, uma 
roçadeira hidráuli-
ca, um perfurador de 
solo e um tanque pipa.
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Prefeitura de
Tremembé realiza

multirão de castração a 
baixo custo para

animais de extimação

Prefeitura reali-
za o 4° mutirão de
castração a baixo cus-
to para cães e gatos. O 
evento contará com o
auxilio de três médicas ve-
terinárias que castrarão os 
animais-cadastrados.Po-
derão ser castrados cani-
nos e felinos de ambos os
sexos a partir dos 5 meses 
de idade.A esterilização 
(castração) é uma cirurgia 
definitiva, evitando que as
fêmeas entrem no cio e 
fiquem prenhes.A este-
rilização previne vários
problemas de saúde em 
animais de estimação.
Em cadelas e gatas a
cirurgia elimina total-

mente os riscos de infec-
ções uterinas e câncer
de ovário, e se feita an-
tes do primeiro ou se-
gundo cio, diminui
extremamente o risco de 
câncer de mama. A cas-
tração também poupa o
animal de algumas rea-
ções instintivas ligadas 
ao sistema reprodutor e
ao mesmo tempo em 
que se previne esses pro-
blemas, melhoramos a
qualidade de vida des-
ses animais e pratica-
mente diminuímos ou
eliminamos os abandonos.
Um controle populacio-
nal bem elaborado é mui-
to importante para manter

o equilíbrio populacio-
nal e conter as zoonoses 
(doenças transmissíveis
dos animais para o ho-
mem). “Além de prevenir 
doenças, a esterilização
garante o bem-estar dos 
animais, melhora a con-
vivência entre animal e
proprietário e repre-
senta a única medi-
da eficaz no controle
populacional de cães e 
gatos, evitando aban-
donos e crias indeseja-
das”-comenta a Médica 
Veterinária Carolina, res-
ponsável pela realização
do evento.Dúvidas li-
gue para o C.O.A., 
(12) 3674-3301

Fundo Social realiza
festa de confraternização 
a dezenas de crianças do 

município

Aconteceu no último dia 
21, uma confraternização 
que reuniu dezenas de 
crianças atendidas pelo 
“Projeto Espaço Amigo” 
(Tem como objetivo ocupar 
o tempo vago das crianças 
com aulas de instrumentos 
musicais), pelo “Projeto 
Peti” (Tem como objetivo 
a erradicação do traba-
lho infantil) e pelo CRAS 
da região do Maracaibo.
Com a presença do Papai 
Noel diversos brinquedos 
foram entregues as crian-
ças, que também puderam 

se divertir com cama elás-
tica, pula-pula, palhaço, 
pintura, pipoca, cachorro-
quente e refrigerante. Uma 
cesta básica também foi 
doada a cada participante.
O evento também contou 
com a presença do prefeito 
municipal Marcelo Vaque-
li, da Presidente do Fundo 
Social Andrea Vaqueli e 
do Secretário de Assuntos 
Jurídicos Marco Queiróz.
Para a presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Tremembé, Andrea 
Vaqueli, a festa promove 

uma confraternização en-
tre todas as crianças. “É a 
oportunidade de propor-
cionarmos a essas crianças 
um momento de lazer e di-
versão no fim do ano. Foi 
tudo preparado com muito 
carinho e amor”, destaca.
“Queremos que a festa de 
Natal promovida pelo Fun-
do Social se torne tradição. 
Quero aproveitar para 
desejar um Feliz Na-
tal a todos e um 2014 de 
muita saúde e realiza-
ções”, completou o pre-
feito Marcelo Vaqueli.

Fundo Social de
Solidariedade realiza

formatura para 109 alunos 
de variadas oficinas de

artesanato

O Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé está 
em festa e não é para me-
nos, afinal, na última se-
mana, formou 109 novos 
alunos nas mais variadas 
oficinas de artesanato (pet 
aplique, bijuterias, EVA, 
pedrarias, feltro) ofereci-
das gratuitamente. Os mu-
nícipes que participaram 

do curso receberam um 
certificado, um kit con-
tendo peças relacionadas 
ao curso concluído para 
iniciar a confecção do ar-
tesanato aprendido em 
casa e uma cesta de natal.
Com o objetivo de capa-
citar pessoas atendidas 
no projeto Renda Cidadã, 
através de cursos de qua-

lificação profissional, vi-
sando condições de auto 
sustentabilidade e ações 
direcionadas ao estímulo 
do desenvolvimento da 
economia solidária, da au-
to-gestão popular e à pos-
sibilidade de trabalho assa-
lariado e geração de renda 
como forma de melho-
ria da qualidade de vida.

Secretaria de Educação 
de Tremembé promove 

oficinas de férias no
Projeto Fazendo Arte

Durante o mês de janeiro serão oferecidas oficinas para alunos, pais e 
comunidade.

Abaixo segue o cronograma de datas por oficinas:

OFICINA DE GRAFITE:
10/01 – das 10h às 12h – aula teórica
11/01 – das 08h às 16h – aula prática, com interferência no muro do Projeto.
OFICINA DE PERCUSSÃO:
13/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE CHORINHO:
15/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE JAZZ:
17/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÚSICA DE CÂMARA:
14/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
16/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÁSCARAS CARNAVALESCAS:
20/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
22/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
PASSEIO CULTURAL – DESVENDANDO TREMEMBÉ
25/01 – das 09h às 12h e das 14 às 17h
Maiores informações no Projeto Fazendo Arte. Rua Monteiro Lobato, nº 50 –
Centro – Tremembé – fone: 3672-1806.


