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Fundo Social de Tremembé 
inicia distribuição de

doações da Campanha
do Agasalho 2014

A Prefeitura Municipal 
através do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé dará início nes-
ta segunda-feira (09), à 
distribuição das peças 
de roupas, cobertores e 
edredons, recolhidos na 
Campanha do Agasalho 
2014 que teve como tema 
“Dê uma mãozinha para 
ninguém passar frio!”. 
A distribuição de tudo o 
que foi arrecadado será 
realizada na sede do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Tremembé, na Rua 

José Monteiro Patto, 325 
– Jardim Bom Jesus – no 
período das 8h as 16h.
Para os moradores dos 
bairros Maracaibo, Flor 
do Campo, Poço Grande, 
Kanegae, Alberto Ronco-
ni e Mato Dentro, dirigir 
-se ao CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) Rua 23, nº 121 – 
Maracaibo  no período das 
8h as 16h. A Campanha 
perdurará até o termino 
do material arrecadado.
Foram arrecadados:
- 4.000 peças de roupas

- 416 cobertores
- 35 edredons
“Essa é uma das cam-
panhas que temos maior 
carinho em fazer, pois sa-
bemos o quanto é impor-
tante para quem não tem 
condições, receber um 
edredon, um agasalho ou 
um cobertor nesse perío-
do de inverno. Agradeço 
também, a todas as pesso-
as que contribuíram com 
nossa campanha de 2014. 
Obrigado a todos!” – fi-
nalizou Andrea Vaqueli, 
Secretária de Ação Social.

Prefeitura de Tremembé 
firma parceria com a

Microsoft para formação 
de jovens profissionais

Recursos do Gover-
no do Estado vão 
contribuir para o de-
senvolvimento da infraes-
trutura turística da cidade.
O governador Geraldo 
Alckmin anunciou nes-
ta quarta-feira, 4, R$ 
2.705.446,02 em inves-
timentos para melhorar 
a infraestrutura turística 
de Tremembé. A verba 
é destinada por meio do 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), órgão 
subordinado à Secretaria 
de Turismo do Estado. 
A liberação do recurso 
aconteceu em dois even-
tos, um em São Sebas-
tião e outro em Ubatuba.
“Estamos liberando os re-
cursos do Dade por meio 
de convênios com a pre-
feitura. É ela quem de-
cide onde investe: uma 
parte em eventos e outra 

em obras físicas”, expli-
cou o governador Geral-
do Alckmin em Ubatuba.
Os recursos do governo 
estadual vão contribuir 
para o desenvolvimento 
da infraestrutura turísti-
ca dos municípios. “Nós 
temos, hoje, 67 estâncias 
no Estado de São Paulo, 
mas muitas outras cida-
des têm potencial turísti-
co. Temos recursos para 
mais 140 municípios se 
transformarem em estân-
cias de interesse turístico”, 
informou Alckmin.DADE
São Paulo é o único Es-
tado do Brasil que tem 
recursos destinados anu-
almente para o turismo de 
suas cidades. Os recursos 
financeiros são usados 
para fins diversos, como 
revitalização de ruas e 
avenidas, construção de 
centros turísticos, elabo-
ração de plano diretor de 

turismo, revitalização de 
praças, melhorias nas or-
las das praias, alargamento 
de pistas, ciclovias, guias, 
sarjetas, reforma das cal-
çadas, bolsões para para-
da de ônibus e estaciona-
mento de veículos, além 
da readequação da sina-
lização e da iluminação.
No ano de 2013, a Secre-
taria de Turismo do Estado 
de São Paulo liberou cerca 
de R$ 283 milhões para as 
67 estâncias, classificadas 
como balneárias, turísti-
cas, hidrominerais e climá-
ticas. É importante desta-
car que a verba do Dade é 
um recurso que está dispo-
nível para cada estância no 
orçamento do Estado to-
dos os anos. E, para recebê
-lo, as prefeituras devem 
determinar quais serão os 
objetos dos convênios a 
serem celebrados, ou seja, 
onde a verba será aplicada.

Prefeitura de Tremembé
realiza pintura de

sinalizações de solo
no Município

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé através do 
Departamento de Trânsi-
to vem realizando vários 
serviços de melhorias em 
algumas das principais 
vias da cidade. As mudan-
ças contribuirão para uma 
melhor fluidez dos veí-
culos, principalmente em 
horários de maior movi-
mento, contribuindo com 
a segurança dos cidadãos.
O Coordenador Técnico 
César Marques, comentou 
que as ações desenvol-
vidas pela Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos têm como objeti-
vo dar mais condições de 
trafegabilidade e seguran-

ça aos usuários das vias. 
Ele ainda acrescentou que 
os serviços, nos próximos 
dias, devem acontecer no 
cruzamento do Fórum, no 
cruzamento da Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro 
com Rua Maximiano An-
tunes, onde serão feitos 
mesmos procedimentos.
A pintura foi realizada com 
os novos equipamentos 
adquiridos pela Prefeitura 
para auxiliar nos traba-
lhos de sinalização viária.
Trabalhos realizados:
- Avenida Tremembé em 
frente a Madeireira Inha-
pim X Avenida Dr. Hipó-
lito José Ribeiro – Pin-
tura Viária e instalação 

de Tachões para denifi-
ção de fluxo de veículos.
- Avenida Dr. Hipólito José 
Ribeiro x Avenida 7 de Ja-
neiro – Pintura de PARE.
- Avenida José Benedito 
da Silva X Avenida José 
Benedicto de Campos 
– Pintura de Eixo prin-
cipal e colocação de Ta-
chinhas (olho de gato), e 
instalação de sonorizador.
- Avenida Tancredo Neves 
(Rotatória da Vila Santo 
Antônio) – Pintura Viária 
e instalação de Tachões 
nos canteiros fictícios.
- Estrada do Caminho 
Novo (perto do condomí-
nio Pinheiros de Tremem-
bé) – Pintura de Lombadas

Sebrae móvel faz
atendimentos em Tremembé

O Sebrae-SP traz para 
Tremembé nos dias 04 
e 05 de junho o Sebrae 
Móvel, que atenderá 
empresários e interes-
sados em se tornar em-
preendedores. A van 
ficará em frente ao 
Poupatempo do Em-
preendedor no Centro.
Na cidade, analistas do 
Sebrae-SP estarão no es-
critório móvel para fazer 

atendimentos individu-
ais gratuitos sobre temas 
relacionados à gestão de 
negócios, como adminis-
tração, legislação, qualida-
de, finanças e marketing.
Os interessados também 
receberão informações so-
bre produtos e serviços ofe-
recidos pelo Sebrae-SP e a 
programação de pales-
tras e consultorias dos 
Postos de Atendimen-

to ao Empreendedor 
de Taubaté e Cruzeiro.
O Sebrae em Tremem-
bé tem apoio da Pre-
feitura Municipal.
O atendimento será reali-
zado na Rua Dr. Monteiro, 
nº 280, Centro (em frente 
ao Supermercado Rosado), 
das 09h00 às 16h00.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3672-5734.



01-15 de Junho de 2014 página 2A GAzetA de tremembé

EXPEDIENTE
Jornal A Gazeta de Tremembé
Jornal Quinzenal
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé- SP
Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831 .
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br.
Registro no INPI 81717790
Impresso em 01/06/2014
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do 
Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas.
não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Pre-
feituras e Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Região Serrana, além de vários 
órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não Existe Falta de Jornais para demanda 
diariamente. 
Edições atuais e de arquivos estão sempre a 
disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão 
ser retiradas.

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

Somos as mudanças que 
queremos no Planeta

1- Alerte seus pais para 
não cortarem ou podarem 
árvores sem a autorização 
da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Am-
biente da sua cidade. A 
poda drástica é proibida!
2- Mesmo com boas 
intenções, nun-
ca solte peixes no rio.
3- Recicle e rea-
proveite tudo  aqui-
lo  que  for  possível.
4- Ande mais a pé e de bici-

cleta, além de contribuir ao 
meio ambiente estará pra-
ticando ótimos exercícios.
5- Não desperdice água.
Feche torneiras, cheque 
se não há vazamentos 
na casa e “não confunda 
mangueira com vassoura”.
6- Reduza o consu-
mo de energia elétrica. 
Ao sair de um cômodo, 
sempre apague as luzes.
7- Ensine os mais no-
vos a amar  e  a respeitar 

a natureza, ela é fonte da 
vida e dela dependemos.
8- Cheque se o seu bairro 
possui coleta seletiva. Se-
pare o material e só colo-
que na rua no dia da coleta.
9- Não maltrate animais 
domésticos ou silvestres.
10- Nunca jogue lixo no 
chão! Caso não encon-
tre uma lixeira próxima, 
guarde-o com você até 
encontrar o local ade-
quado para descartá-lo.

Secretaria de saúde de
Tremembé realiza campanha 

“Dia dos Namorados”

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé realiza en-
tre os dias 09 e 13 de ju-
nho a campanha em co-
memoração a semana 
do Dia dos Namorados.
Nesses dias serão reali-
zados testes rápidos para 
as doenças sexualmen-
te transmissíveis, como 
HIV, Hepatites e sífi-
lis. Haverá também dis-
tribuição de materiais 
educativos e brindes.
Para participar da cam-

panha e realizar os tes-
tes, basta comparecer em 
qualquer dos ESFs da ci-
dade ou Centro de Saúde 
Central das 8h00 às 17h 
e apresentar documen-
to com foto. Não é ne-
cessário estar em jejum.
O objetivo destes servi-
ços é prestar um atendi-
mento integral e de qua-
lidade aos usuários, por 
meio de uma equipe de 
profissionais de saúde 
composta por médicos, 

psicólogos, enfermeiros, 
farmacêuticos, nutricio-
nistas, assistentes sociais, 
educadores, entre outros.
No dia 10 de Junho haverá 
uma palestra com o Grupo 
da Melhor Idade do Jardim 
Santana sobre DST e Di-
reitos do Idoso, na Rua Lo-
rena, 150, Jardim Santana.
Este evento está sendo re-
alizado em parceria com 
o Fundo Social de Soli-
dariedade, Conselho da 
Melhor Idade e OAB.

Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu 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 veio 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 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
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1º Pólo Industrial de
Tremembé começa a

receber empresas

Começou nesta semana as 
obras no 1º Polo Industrial 
de Tremembé, localizado 
no bairro Flor do Campo, 
a área vai receber inicial-
mente quatro novas empre-
sas. A LAJES E BLOCOS 
MODELO é a primeira a 
dar andamento nas futu-
ras instalações – Desde 
1985, atua no mercado de 
pavimentação 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
As outras três empresas são:
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, frigoríficos, 
laticínios, peixarias e es-
trados plásticos para câ-
mara fria, baú frigorífico e 
pisos plásticos para suino-
cultura. - Geração de Em-
pregos: 40 vagas diretas
- Área do terreno: 
10.000 m² - Contato: 
www.plascaixas.com.br
DISTRIBUIDORA PRE-
MIUM – Distribuido-
ra exclusiva dos produ-
tos Suvinil desde 2005.
- Geração de Empre-
gos: 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 Ro-
dovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro na altura da Re-
gião da Flor do Campo e 
tem em contrato, dois anos 
para estarem funcionando. 
Outro acordo feito entre o 
prefeito Vaqueli e os em-
presários é que fossem con-
tratadas somente pessoas 
residentes em Tremembé.

Os primeiros bons frutos 
começam a aparecer no 
esporte da cidade. A equi-
pe masculina sub-17 de 
Tremembé com alunos do 
projeto “Atleta do Futuro” 
se sagrou vice campeã da 
Copa Sesi-SP Atleta do 
Futuro de Futebol 2014. A 
final aconteceu no último 
sábado (31) na cidade de 
Taubaté contra a equipe lo-
cal. Tremembé também foi 
representado na categoria 
sub-15, onde nossa equi-
pe conquistou o 6º lugar.
Além das conquistas co-
letivas, quatro atletas 
tremembeenses conquis-
taram prêmios individu-
ais, denominados “Valor 
do Esporte”, são eles:
- Adriano Ferreira da Silva 
Júnior – Categoria Respeito
- Guilherme Monteiro da 
Silva – Categoria Respeito
- Wesley Eugênio Ro-
drigues Costa – Cate-

goria trabalho em grupo
- Wesley Henrique de Paula 
Pires – Categoria Fair Play
O prefeito Marcelo Vaque-
li e a Secretaria de Espor-
tes Marcela Tupinambá, 
foram na tarde desta se-
gunda feira (02) parabe-
nizar os alunos. “Quero 
parabenizar a todos os 
atletas que representaram 
muito bem nossa querida 
Tremembé. Para nós, vo-
cês são os campeões. Em 
breve daremos uma estru-
tura melhor para a equipe 
treinar. Esperamos um dia, 
que deste projeto, saia atle-
tas de ponta, que possam 
representar nossa cidade 
em uma Seleção Brasi-
leira” – finalizou Vaqueli.
O Atleta do Futuro é um 
programa realizado de uma 
parceria entre a Prefeitura 
e o SESI, que utiliza o es-
porte para promover a edu-
cação e a inclusão social 

de crianças e adolescen-
tes. Em aulas de iniciação 
motora e prática esporti-
va são ensinados valores 
como ética, trabalho em 
equipe, superação, res-
peito, autoestima e saúde.
Esses princípios ex-
trapolam as linhas dos 
campos e quadras e são 
decisivos para a forma-
ção pessoal dos jovens.
O programa também é 
uma ótima oportunidade 
de envolver colaborado-
res, fornecedores, clientes 
e comunidade em ativida-
des esportivas, ações de 
solidariedade e trabalho 
voluntário. Ao adotar o 
programa, as indústrias 
brasileiras reconhecem 
que têm papel fundamental 
na promoção da cidadania 
e na formação do caráter 
e dos valores das crianças 
e adolescentes que vão 
construir o futuro do país.

Equipe de Tremembé é 
vice campeã da “Copa 

Sesi-SP Atleta do
Futuro de Futebol 2014”

Alunos de Tremembé
se apresentarão em

Orquestra Filarmônica
em Campos do Jordão

Os alunos de cordas: vio-
lino, viola, violoncelo e 
contrabaixo acústico do 
Projeto Fazendo Arte da 
Secretaria de Educação 
de Tremembé partici-
parão dos concertos do 
Festival de Inverno de 
Campos do Jordão em 
uma apresentação no Au-
ditório Cláudio Santoro.
Em uma parceria da Pre-
feitura Municipal de Tre-
membé e Orquestra Fi-
larmônica de Campos do 
Jordão, o grupo de Tre-
membé, sob a direção do 
prof. Michaell Serêjo está 
desde março, ensaiando 

com a Orquestra de Cam-
pos para a apresentação 
no Festival de Inverno.
O grupo de cordas é com-
posto pelos alunos que 
tem se destacado no estu-
do do instrumento. Eles, 
recentemente, em um 
concerto conjunto com a 
Filarmônica, se apresenta-
ram no Auditório Cláudio 
Santoro sob a regência do 
internacional Fernando 
Ortiz Villarte. O espetá-
culo teve como público 
muitos turistas e a comu-
nidade de Campos do Jor-
dão. O conceituado mú-
sico não poupou elogios 

para os alunos do Projeto 
Fazendo Arte. “Foi uma 
excepcional apresenta-
ção, parabéns aos alunos 
do Projeto Fazendo Arte” 
– finalizou o maestro.
No dia 30 de julho, às 
20h30 no Auditório Cláu-
dio Santoro em Campos 
do Jordão haverá uma 
apresentação entre a Or-
questra Filarmônica de 
Campos do Jordão e o 
grupo de referência do 
Projeto Fazendo Arte.
Na manhã desta ter-
ça-feira, a TV Vanguar-
da realizou uma ma-
téria sobre o assunto.

Prefeitura Municipal de 
Tremembé promove

16ª feira de adoção de 
cães adultos e filhotes

O C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal) de Tre-
membé promove neste sá-
bado, 07 de junho de 2014,  
das 9h00 às 15h00, a 16ª 
Feira de Adoção de Cães 
Adultos e Filhotes na cida-
de. Vários animais estarão 
disponíveis para adoção 
no local, entre filhotes e 
adultos. A Adoção acon-
tece em frente à locadora 
HL Vídeo, na Rua Sete de 
Setembro ao lado do Su-
permercado Leal do Vale.
Os animais que estarão 
prontos para receber um 
lar, já estão castrados, va-
cinados e vermifugados.
A veterinária do COA, 
Carolina Signorini, ga-
rante que a Adoção de um 
animalzinho é uma ótima 
oportunidade para as fa-

mílias encontrarem novos 
amigos. “Essa é uma gran-
de chance para se encon-
trar não apenas um cachor-
rinho, mas um amigo de 
verdade, um companheiro, 
que fará parte do cotidiano 
familiar por muitos anos, 
recebendo amor, carinho 
e toda dedicação que um 
animal necessita ter” – a 
veterinária destaca tam-
bém que é preciso ter res-
ponsabilidades para com 
os animais adotados, como 
a vacinação em dia e uma 
alimentação adequada e 
passeios freqüentes são 
deveres assumidos pelos 
novos donos no ato da ado-
ção e que devem ser cum-
pridos para proporcionar 
uma vida longa, saudável  
feliz ao animal.Os interes-

sados em adotar precisa-
rão estar munidos de uma 
cópia do RG, CPF e com-
provante de residência.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 
16h30 na Avenida Audrá, 
652, Centro. Durante a se-
mana, quem se interessar 
pela adoção de animais 
pode visitar o canil e es-
colher um cão para ado-
tá-lo, pois contamos com 
aproximadamente 150 ani-
mais.. Outras informações 
também podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.
Lembrando os munícipes 
que ainda não vacinaram 
seus cães contra a raiva, 
a vacina está disponível 
no COA das 9 as 16 ho-
ras de segunda a sexta.
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Horto municipal de
Tremembé vai receber 
Praça de Exercícios do 

Idoso

Inscrições para o Sisu se
encerram na quarta

O Horto Municipal vai ga-
nhar uma Praça de Exer-
cícios do Idoso. Convênio 
este, assinado na quarta-
feira, dia 28, entre a Pre-
feitura de Tremembé e o 
Governo do Estado, em 
cerimônia realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo. O convênio 
no valor de R$ 15 mil foi 
assinado pela presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade do município 
Andrea Vaqueli junto com 
a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado Lu Alckmin.
Depois de pronto, o novo 
equipamento irá benefi-
ciar diretamente milhares 
de idosos residentes na 
cidade. Implantada a par-
tir de um projeto doado 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado pelo 
pesquisador Egídio Lima 
Dórea, a Praça de Exercí-
cios do Idoso surgiu com a 
proposta inicial de preve-
nir quedas entre os idosos. 

O Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), que ofe-
rece vagas em institui-
ções públicas, abriu nes-
ta semana as inscrições 
pela internet. Desta vez, 
o prazo é mais curto, e 
o candidato tem apenas 
três dias para a inscrição, 
isto é, até quarta-feira.
Os interessados precisam 
ter feito o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
do ano passado e não ter 
zerado a redação. Nesta 
edição, o número de va-
gas teve um crescimento 
de 29% em comparação 
ao mesmo período do 
ano anterior, chegando a 
51.412 em 67 instituições. 
O número de cursos tam-
bém teve aumento, pas-
sando de 1.179, em junho 

Isso seria possível, com a 
oferta de locais adequados 
e especialmente projeta-
dos para a prática de exer-
cícios físicos por pessoas 
de idade mais avançada. 
Estudos revelam que a 
queda representa a princi-
pal causa de morte por aci-
dente na população idosa 
do país. A prática regular 
de exercícios físicos em 
equipamentos específi-
cos melhora o equilíbrio, 
fortalece a musculatura e 
aumenta a flexibilidade 
muscular dos idosos. A 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Tremembé enfatizou a im-
portância da Praça para a 
vida da população. “Além 
dos benefícios para o cor-
po, que são numerosos, 
também temos os benefí-
cios para a alma. Daqui os 
nossos idosos sairão for-
talecidos em vários senti-
dos, no físico e no social, 
já que é um lugar tam-
bém de convívio, diálogo 

de 2013, para 1.447 em 
2014. Cursos como os de 
medicina e engenharias 
aumentaram o número de 
vagas. Serão 1.374 em 
medicina, um acréscimo 
de 847 em relação ao ano 
passado, e 2.550 mais nas 
engenharias, somando 
8.707 vagas abertas. Neste 
semestre, 41% das vagas 
serão destinadas às cotas 
e 3% para outros tipos de 
ações afirmativas próprias 
das instituições.  O can-
didato poderá consultar 
seu boletim na página do 

e troca de experiências”, 
destacou Andrea Vaqueli.
A Praça de Exercícios do 
Idoso será composta de 
estações com placas auto 
explicativas para a realiza-
ção segura dos exercícios 
de prevenção. São elas:
- Estação Barras Paralelas 
– facilita a marca e melho-
ra o equilíbrio; – Estação 
Senta-Levanta – para o for-
talecimento de membros 
inferiores e facilitação de 
deslocamentos; - Estação 
Rampa-Escada – aumen-
ta a independência para 
atividades de vida diária 
e facilita o deslocamento;
- Estação Ergometria – que 
melhora/mantém a flexibi-
lidade e o movimento das 
articulações das pernas;
- Estação Placa Giratória – 
que melhora/mantém a fle-
xibilidade e o movimento 
do punho e do antebraço;
- Estação Escada para De-
dos – que melhora/man-
tém a mobilidade dos om-
bros e a extensão do braço.

Sisu durante três dias de 
inscrição, para ter acesso 
a classificação parcial na 
opção de curso escolhi-
do. Até o dia 4 também é 
possível mudar de opção. 
O sistema vai considerar a 
última inscrição confirma-
da. O resultado da primei-
ra chamada do Sisu será 
divulgado no dia 6 deste 
mês e as matrículas ocor-
rerão entre os dias 9 e 13. 
A segunda chamada está 
prevista para o dia 24, 
com matrículas entre 27 
de junho e 2 de julho.

Prefeito de Tremembé recebe 
Secretário de Desenvolvimento

Metropolitano e deputado
André do Prado

O secretário estadual de 
Desenvolvimento Metro-
politano, Edmur Mesqui-
ta, esteve no gabinete do 
prefeito Marcelo Vaqueli 
junto com o Secretário 
de Saúde José Márcio e 
do Coordenador do Pron-
to Atendimento Fabrício 
Grasnele na tarde de quin-
ta-feira (5). No mesmo 
dia, o chefe do Executivo 
também recebeu o depu-
tado estadual André do 
Prado. O caráter da visita 
de ambos foi de cortesia 
e com a proposta de ofe-
recer apoio ao governo.
O secretário Edmur Mes-
quita afirmou que o obje-
tivo da visita foi dar um 

caráter oficial ao municí-
pio que vem se destacando 
na região com a geração 
de empregos e melhorias 
na saúde. “É notório o 
trabalho feito pelo prefei-
to nesse pouco tempo de 
administração e o objeti-
vo do Governo do Estado 
é estreitar os laços com a 
Prefeitura para que, jun-
tos, possamos evoluir e 
dar continuidade ao seu 
governo honesto e compe-
tente e que merece nosso 
reconhecimento” disse.
Já o deputado André do 
Prado, responsável por 
disponibilizar a quantia de 
R$ 150 mil para revitali-
zação asfáltica na Avenida 

Maria do Carmo Ribeiro, 
reiterou o seu compro-
misso com o município 
e reafirmou sua intenção 
em continuar trabalhan-
do pelo desenvolvimento 
da cidade. “O objetivo de 
minha visita foi o de co-
locar meu gabinete à dis-
posição do prefeito. Sou 
um inquilino desta Cida-
de, que está melhorando e 
vai melhorar muito mais”, 
afirmou o parlamen-
tar, ao fim da  sua visita. 
O Prefeito Marcelo Va-
queli aproveitou para 
reforçar algumas reivin-
dicações em busca de 
recursos e projetos para 
melhorias no município.

Alckmin autoriza
R$ 2,7 milhões para o

desenvolvimento
turístico em Tremembé

Recursos do Gover-
no do Estado vão 
contribuir para o de-
senvolvimento da infraes-
trutura turística da cidade.
O governador Geraldo 
Alckmin anunciou nes-
ta quarta-feira, 4, R$ 
2.705.446,02 em inves-
timentos para melhorar 
a infraestrutura turística 
de Tremembé. A verba 
é destinada por meio do 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), órgão 
subordinado à Secretaria 
de Turismo do Estado. 
A liberação do recurso 
aconteceu em dois even-
tos, um em São Sebas-
tião e outro em Ubatuba.
“Estamos liberando os re-
cursos do Dade por meio 
de convênios com a pre-
feitura. É ela quem de-
cide onde investe: uma 
parte em eventos e outra 

em obras físicas”, expli-
cou o governador Geral-
do Alckmin em Ubatuba.
Os recursos do governo 
estadual vão contribuir 
para o desenvolvimento 
da infraestrutura turísti-
ca dos municípios. “Nós 
temos, hoje, 67 estâncias 
no Estado de São Paulo, 
mas muitas outras cida-
des têm potencial turísti-
co. Temos recursos para 
mais 140 municípios se 
transformarem em estân-
cias de interesse turístico”, 
informou Alckmin.DADE
São Paulo é o único Es-
tado do Brasil que tem 
recursos destinados anu-
almente para o turismo de 
suas cidades. Os recursos 
financeiros são usados 
para fins diversos, como 
revitalização de ruas e 
avenidas, construção de 
centros turísticos, elabo-
ração de plano diretor de 

turismo, revitalização de 
praças, melhorias nas or-
las das praias, alargamento 
de pistas, ciclovias, guias, 
sarjetas, reforma das cal-
çadas, bolsões para para-
da de ônibus e estaciona-
mento de veículos, além 
da readequação da sina-
lização e da iluminação.
No ano de 2013, a Secre-
taria de Turismo do Estado 
de São Paulo liberou cerca 
de R$ 283 milhões para as 
67 estâncias, classificadas 
como balneárias, turísti-
cas, hidrominerais e climá-
ticas. É importante desta-
car que a verba do Dade é 
um recurso que está dispo-
nível para cada estância no 
orçamento do Estado to-
dos os anos. E, para recebê
-lo, as prefeituras devem 
determinar quais serão os 
objetos dos convênios a 
serem celebrados, ou seja, 
onde a verba será aplicada.


