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Servidores da Secretaria
de Saúde de Tremembé

recebem orientações 
para melhorar

agendamentosde consulta

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

Enfermeiros, Coordena-
dores do Pronto Atendi-
mento,  funcionários do 
setor administrativo da 
saúde, atendimento do 
Centro de Saúde, Coor-
denador de Saúde Fa-

bricio Galvão e com o 
Secretário de Saúde de 
Tremembé  José Már-
cio Araujo Guimarães.
O encontro serviu para 
levar aos servidores mu-
nicipais orientações e es-
clarecimentos para me-
lhorar o aproveitamento 
dos agendamentos de 
consultas e exames de 
média e alta complexida-
de junto aos prestadores, 
através do Sistema CROSS, 
cujos resultados já são no-
tórios junto a população.

Tremembé comemora 
Dia do Idoso com 

atividades variadas

O Dia Municipal do Idoso 
em Tremembé foi come-
morado por cerca de 200 
pessoas, com muita anima-
ção e diversão, na quarta-
feira, 1º de outubro, no es-
paço de eventos Rancho L 
(Jardim Bica da Glória). A 
programação contou com 
uma linda abertura com o 
Padre Alberto, pronuncia-
mento do Prefeito Marcelo 
Vaqueli, danças, alonga-
mentos, palestras, sorteio 
de brindes, e apresentação 
do Coral de Tremembé – 
Canto e Violino. Além dis-
so, os idosos puderam tirar 

dúvidas sobre diferentes 
temas com representantes 
da OAB e ainda realizar 
exames de hepatite, sífilis 
e citológico. A Secretaria 
de Ação Social em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde organizaram todo 
o evento do Dia do Idoso. 
Todas as atividades foram 
acompanhadas por agentes 
de saúde e funcionários do 
setor responsável, e LI-
VRES DE QUALQUER 
CUSTO aos participantes.
“Nós temos que ter muito 
orgulho dos nossos idosos, 
principalmente pelo exem-

plo que nos dão todos os 
dias e pela alegria que 
contagia a todos. Este dia 
foi dedicado totalmente a 
eles, mas todos merecem 
atenção especial o ano in-
teiro, pois cuidar deles é 
uma obrigação do poder 
público, da família e de 
toda a sociedade”, comen-
tou a Secretária de Ação 
Social Andrea Vaqueli.
A Prefeitura agradece 
a todas as pessoas que 
trabalharam para a rea-
lização desse evento, e 
parabeniza a todos que par-
ticiparam das atividades.

Secretaria de Saúde de Tremembé 
realiza campanha Outubro Rosa 

com atendimentos noturnos

Prefeitura e Sebrae 
levam profissionais da 
beleza para Beauty Fair

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremem-
bé realiza neste mês (01 
a 31/10/2014) a campa-
nha Outubro Rosa que 

Profissionais da beleza de 
Tremembé tiveram a opor-
tunidade de conhecer as 
novidades do setor na Be-
auty Fair – Feira Interna-
cional de Beleza Profissio-
nal 2014, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Tremembé e o Sebrae. 

pretende destacar a im-
portância da prevenção 
e diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.
Venha participar conos-

Os empreendedores tive-
ram a disposição ônibus 
e convites. A visita acon-
teceu no último dia 08.
A Feira
A Beauty Fair – Feira In-
ternacional de Beleza Pro-
fissional – está na sua 10ª 
edição e é considerada a 

co! Marque sua coleta de 
exame de preventivo e 
faça teste rápido de sífi-
lis na unidade de saúde 
mais próxima da sua casa!
No Centro de Saúde, os 
exames serão agenda-
dos também por telefone: 
3607-1031 ou 3607-1037. 
Neste mês para sua como-
didade, nos dias 13, 14, 
15, 20, 21 e 22/10, o Cen-
tro de Saúde abrirá à noite, 
das 18:00 as 21:00 e no dia 
18/10, das 08:00 as 16:30.
Aproveite mais essa 
facilidade e venha 
participar conosco!

maior do setor na Améri-
cas e a segunda maior no 
mundo, contribuindo dire-
tamente para o crescimen-
to da economia, trabalho e 
turismo no país. Este ano, 
ela será promovida de 6 a 9 
de setembro, no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo.
No ano passado, a Feira 
recebeu a visita de mais 
de 145 mil profissionais, 
do Brasil e do exterior, 
que juntos movimentaram 
mais de R$450 milhões. 
Nesta edição, os profis-
sionais poderão participar 
da feira comercial para 
negócios, além de acom-
panhar o lançamento de 
produtos, equipamentos 
e serviços para os seto-
res de cabelos, estética, 
manicure, maquiagem, 
podologia, massotera-
pia e varejo de beleza.

Prefeitura e Sabesp 
disponibilizam caminhão 

“Limpa Fossa” para 
região do Maracaibo

v Em mais uma parce-
ria entre a Prefeitura de 
Tremembé e a Sabesp,
um caminhão “Limpa 
Fossa” está sendo dispo-
nibilizado para atender 
as solicitações dos mo-
radores dos bairros Ma-
racaibo, Flor do Campo, 

Alberto Ronco-
ni e Poço Grande.
Esse acordo foi firma-
do entre a população e 
o Prefeito Marcelo Va-
queli durante as reuniões 
de fevereiro. 
Esse veículo está servindo 
para amenizar os proble-

mas de limpeza de fos-
sas na região durante as 
obras de instalação da rede 
de esgoto nestes bairros.
Para o morador usufruir 
gratuitamente do serviço, 
basta fazer um cadastro 
junto a nossa equipe que 
está percorrendo os bairros.
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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

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.

Representantes da TV 
Vanguarda visitam

Tremembé para criação 
de projetos sociais

O crescimento e de-
senvolvimento do 
município de Tremem-
bé começa a chamar 
atenção dos veículos de 
comunicação. Os repre-
sentantes da Tv Vanguar-
da (Filiada a Rede Glo-
bo no Vale do Paraíba) 
o acionista Roberto Buz-
zoni de Oliveira, o dire-

tor comercial Luiz Carlos 
de Carvalho e o gerente 
comercial Edson Diniz 
se reuniram com o pre-
feito Marcelo Vaqueli e 
com o Secretário de Saú-
de José Marcio a fim de 
estreitar o relacionamento 
entre as duas instituições 
para criação de proje-
tos sociais no município. 

Um novo encontro foi mar-
cado para apresentação 
dos projetos e definição 
de metodologias que serão 
aplicadas para o desen-
volvimento das ações. “É 
nítido o crescimento e de-
senvolvimento da cidade. 
A Tv Vanguarda se dis-
põe a contribuir para 
isso. ” finalizou Buzzoni.

Receita Federal libera 
consulta ao 5º lote de 

restituição do IR

A Receita Federal liberou 
na manhã desta quarta-fei-
ra (8) a consulta ao 5º lote 
de restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
2014 (ano-base 2013) e 
também para os lotes re-
siduais das declarações 
de 2013 a 2008 (anos-ba-
se 2012 a 2007). Um total 
de 2.031.834 contribuintes 

vão receber em torno de 
R$ 2,2 bilhões. Em rela-
ção ao exercício de 2013, 
a Receita pagará R$ 2,113 
bilhões a 2.001.743 pesso-
as físicas, com correção de 
5,42%, correspondente à 
variação da taxa Selic (ju-
ros básicos da economia) 
entre maio e outubro deste 
ano. Os pagamentos terão 

as seguintes correções: 
14,32% (para as decla-
rações de 2013), 21,57% 
(2012), 32,32% (2011), 
42,47% (2010), 50,93% 
(2009) e 63% (2008). Os 
índices equivalem à taxa 
Selic acumulada de maio 
do ano de entrega da de-
claração a este mês. A 
consulta está disponível 
no site da Receita Federal, 
pelo telefone 146 ou no 
aplicativo da Receita para 
tablets e smartphones.
Os beneficiados recebe-
rão o dinheiro no dia 15 
de outubro. Caso o valor 
não seja creditado, o con-
tribuinte poderá ir a qual-
quer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para o 
telefone 0800-729-0001.
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Prefeitura termina
reforma no Velório

Municipal de Tremembé

A Prefeitura de Tre-
membé terminou esta 
semana a reforma no 
Velório Municipal. 
Além da pintura feita em 
todo o prédio, uma série de 
adaptações e melhorias fo-
ram realizadas, entre elas: 
instalação de grade ao en-
torno, colocação de vasos 
e plantas, troca de todas 
as portas do prédio, no-
vas placas de identificação 
nas portas para facilitar o 
acesso, duas novas mesas 
de centro para capela 1 e 
2, quadros alusivos a paz, 
iluminação mais eficaz e 
econômica, um bebedou-
ro novo e um letreiro em 
PVC na entrada do am-
biente. Estas melhorias vi-
sam proporcionar melhor 

acomodação durante as 
ocasiões em que é utiliza-
do o prédio e farão parte 
das ações de preservação 
dos espaços públicos re-
alizado pela Prefeitura.
“A cada dia estamos nos 
empenhando mais em 
conseguir recursos para 
a realização das obras no 
município, visando me-
lhorá-lo em cada detalhe. 
A reforma do velório é 
uma forma de proporcio-
nar mais respeito às famí-
lias que utilizam o local. 
Queremos oferecer um 
local com maior comodi-
dade, pois sabemos que 
este lugar reflete tristezas, 
por isso, o mínimo que de-
vemos fazer é assegurar o 
seu conforto”, ressalta o 

Prefeito Marcelo Vaqueli.
A funcionária Lizete Ma-
ria Melo (Dona Nenê) 
responsável pela manu-
tenção do Velório a mais 
de 10 anos comemora a 
reforma “Amo o que faço, 
mas estava desmotivada 
em trabalhar aqui, duran-
te muitos anos, a frente do 
velório serviu como mo-
radia e banheiro de tran-
seuntes e moradores de 
rua. Muitas vezes, famílias 
chegavam para velar um 
ente querido e se depara-
vam com muita sujeira e 
fezes. Com a instalação 
da grade e as adaptações 
realizadas, o velório se 
transformou num espaço 
muito mais higiênico, agra-
dável e familiar. – finalizou.

Prefeitura de Tremembé 
realiza Semana Interna 

de Prevenção de
Acidentes de Trabalho

A Prefeitura de Tremembé 
realizou a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (Sipat) de 22 a 
26 de setembro. A iniciati-
va teve como tema “Nun-
ca é D+ 1 acidente A-”.
Segundo a Comissão In-
terna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), respon-
sável pela Sipat – Tre-
membé, a atividade tem o 
objetivo de engajar todos 
os funcionários públicos 
municipais na prevenção 
participativa de acidentes, 
aproximando-os de aspec-
tos relacionados ao tema 
em seu cotidiano. Segun-
do a Cipa, para engajar os 
funcionários na prevenção 
aos acidentes de trabalho, 
o evento realizou diversas 
atividades como palestras 
direcionadas aos mais di-
ferentes públicos do fun-
cionalismo, atividades de 
danças, sorteios de brindes 

de modo a atingir todos os 
trabalhadores. A abertura 
oficial da Sipat aconteceu 
no prédio da prefeitura no 
dia 22 e percorreu diver-
sos setores como: Pronto 
Atendimento, Secretaria 
de Educação, Garagem, 
Vigilância Sanitária, Cen-
tro de Saúde e finalizou 
na escola Ernani Gianico 
onde houve uma soleni-
dade em que estiveram 
presentes o prefeito Mar-
celo Vaqueli, os secretários 
municipais José Márcio, 
Sueli Paiva e João Vicente, 
os técnicos de segurança 
do trabalho Rui Vicente e 
André Aparecido e os res-
ponsáveis pela Sipat Ma-
ria Claudinéa Cardoso  e 
Vagner Leandro de Lima. 
A solenidade de encerra-
mento teve início com a 
apresentação do quinteto 
de cordas do projeto Fa-
zendo Arte, logo após hou-

ve a apresentação dos no-
vos membros da Sipat. Um 
dos momentos mais emo-
cionantes da noite aconte-
ceu na entrega das placas 
de gratificação aos funcio-
nários que comemoram 35 
anos de serviços prestados 
para o município. O en-
contro foi finalizado com 
grande sorteio que incluía 
uma TV, duas bicicletas, 
entre outros brindes para 
os servidores. A realiza-
ção da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes da 
Prefeitura de Tremembé 
é um compromisso ético
-político da administração 
do prefeito Marcelo Va-
queli, que tem como um de 
seus pilares a valorização 
dos servidores, entenden-
do que prevenir aciden-
tes de trabalho é também 
uma forma de valorizar 
cada um dos funcioná-
rios públicos municipais.

Inscrições abertas para 
XXXI Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”

Estão abertas as inscrições 
da XXXI Prova Pedestre 
“Cidade de Tremembé” 
realizada pela Secretaria 
de Turismo, Cultura e Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de Tremembé.  A tradi-
cional corrida acontecerá 
no dia 30 de Novembro 
de 2014 – Domingo, às 
8:00 horas, saindo e che-
gando na Praça Geraldo 
Costa, em frente a antiga 

Estação Ferroviária, num 
percurso de 8.000 metros, 
variando entre ruas e ave-
nidas da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site http://
www.minhasinscricoes.
com.br/provapedestre-
cidadetremembe/2014/ 
e serão limitadas a 500 
participantes e poderão 
ser realizadas até o dia 
20/11/2014. Não haverá 

inscrição no dia da prova.
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 29/11/2014 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 ás 17:00.

Prefeitura realiza evento 
em homenagem ao 

Dia Municipal da 
Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Turismo, Cultura e Es-
portes, promove no próxi-
mo dia 10 de outubro, o 2º 
Dia Municipal da Pessoa 
com Deficiência. O evento 
será realizado na Praça da 
Estação a partir das 10 ho-
ras e, terá a participação de 
várias instituições como: 
Apae Taubaté, CEEP Tre-
membé, CEPROCOM 
São Bento do Sapucaí, 

Lar São Francisco, Clínica 
Equus, Grupo Ação e Ci-
dadania, AVO e APARTE.
A comemoração terá apre-
sentações de dança e capo-
eira.  Os visitantes pode-
rão visitar os vários stands 
demonstrativos que mos-
tram os trabalhos realiza-
dos por cada instituição.
A Escola Maria Dulce 
que foi destaque em vá-
rios jornais e sites do Vale 
do Paraíba por se tornar 

polo de educação bilín-
gue para surdos e ouvin-
tes em Tremembé fará 
apresentação de Libras.
O Prefeito Vaqueli res-
saltou a importância da 
participação dos deficien-
tes. “Nossa administração 
vem realizando um ótimo 
trabalho, mostrando para a 
comunidade que o respeito 
as diferenças e os direitos à 
igualdade andam juntos”, 
disse o chefe do executivo.
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Tremembé: Bairro Vale
das Flores começa a

receber obras de asfalto

A manhã desta terça-fei-
ra (30) foi marcada como 
especial para o município 
de Tremembé, pois foram 
iniciadas as obras de pa-
vimentação no bairro Vale 
das Flores, local penali-
zado, abandonado e mar-
cado pela descrença uma 
vez que muitos populares 
não acreditavam que tal 
feito se tornaria realidade.
O prefeito Marcelo Va-
queli visitou o início das 
obras e recebeu muito 
apoio e abraços de popu-
lares que aguardavam an-
siosamente por esse mo-
mento. “Sempre acreditei 
na garra e comprometi-
mento do prefeito com o 
povo de Tremembé. Tinha 
certeza que o asfalto iria 
chegar em nosso bairro” 
– comentou Valéria M. 

Assis, moradora a 8 anos.
As obras de pavimentação 
são fruto de parceria en-
tre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Tremem-
bé, que realiza um marco 
na história do município, 
onde ao mesmo tempo, 
16 obras acontecem na 
cidade. Agora depois de 
muito esforço, superação 
e dedicação do prefei-
to Marcelo Vaqueli, em 
apenas 21 meses (1 ano 
e nove meses) de admi-
nistração consegue o tão 
esperado asfalto no Vale 
das Flores proporcionando 
diminuição substancial da 
poeira, agilidade, desen-
volvimento do comércio 
local e valorização dos 
imóveis. O investimento 
da obra é de R$569.968.89 
e tem previsão de 3 me-

ses para ser concluída.
Na ocasião o prefeito Va-
queli destacou “Com a 
consciência de que ainda 
temos muito a fazer, a pre-
feitura de Tremembé busca 
investimentos e melhorias 
que refletem positivamen-
te na vida das pessoas, 
como é o caso desse asfalto 
e tantas outras melhorias 
que temos conquistado”.
A primeira etapa das obras 
beneficiará as Ruas das 
Helicôndas, Calêndulas 
e Primaveras, as Aveni-
das Flor de Lilás, Perime-
tral das Bromélias, Amor 
Perfeito, Petúnias e B. da 
Água. O Prefeito Marce-
lo Vaqueli já está traba-
lhando para realização do 
asfalto nas ruas que não 
receberão as obras de pa-
vimentação nesta etapa.

Prefeitura de Tremembé
implanta oficina de 

marcenaria para jovens 
nas escolas municipais

A Rede Municipal de En-
sino da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Tu-
rística de Tremembé, 
junto com o Programa 
Mais Educação, começa 
implantar nas escolas o 
curso de Marcenaria, aju-
dando o jovem a investir 
no seu futuro. O Projeto 
“Aprender Fazendo” inicia 
suas atividades na segun-
da-feira, dia 13 de outubro, 
e deverá atender cerca de 
150 alunos até o fim desse 
ano. A oficina retornará no 
ano seguinte aumentan-

do o número de vagas, a 
fim de atender maior nú-
mero de alunos na Rede.
A oficina, com a coordena-
ção dos professores Victor 
Narezi e Tumaki Aruanã, 
entrou para a grade de 
atividades do Progra-
ma Mais Educação em 3 
(três) escolas: Prof.ª Ma-
ria Dulce David de Pai-
va, Prof.º José Inocêncio 
Monteiro unidade I e II.
O foco da oficina é o jo-
vem e consiste no trabalho 
manual a fim de produzi-
rem peças em madeiras 

com a possibilidade de 
um retorno financeiro, 
sempre com uma visão de 
um futuro empreendedor. 
As salas de marcenarias 
estão equipadas com as 
mini máquinas, equipa-
mentos de segurança e 
apostilas para os alunos.
O aluno não pagará nada 
para participar e ao fim 
de 3 meses a Rede de 
Ensino promoverá uma 
exposição com as peças 
produzidas e o aluno re-
ceberá um certificado 
de conclusão do curso.

Prefeitura realiza 
revitalização de 
área verde no 

Jardim Santana

A Prefeitura de Tremembé 
está realizando a revitali-
zação de uma área verde 
no Jardim Santana, mais 
precisamente na Rua Mi-
guel Machado.  O traba-
lho teve início a algumas 

semanas e já foram reali-
zadas diversas melhorias 
no local como: limpeza 
do mato, colocação de 
uma cerca para evitar in-
vasões, calçamento no 
entorno da área e novo 

asfalto no rua. Ainda se-
rão instalados postes tipo 
pétalas para maior segu-
rança no local e preserva-
ção dessas áreas verdes.
O prefeito Marcelo Vaque-
li comentou que a ação já 
está sendo executada em 
algumas áreas verdes, can-
teiros de avenidas, rótulas 
e praças do Município, 
contudo, a ideia é ampliar 
esse trabalho para o res-
tante da cidade. O prefeito 
esteve conferindo o tra-
balho realizado no local.
Outra melhoria que a Rua 
Miguel Machado irá re-
ceber em breve é o asfal-
to no trecho da quadra de 
esportes que por sua vez, 
também será revitalizada.


