
Dolores Russo de
Tremembé recebe título 

A cidadã Dolores Russo, 
empresária e jornalista 
de Tremembé recebeu da 
Academia Valeparaiba-
na de Letras e Artes o tí-
tulo de Comendadora da 
Ordem de Monteiro Loba-
to. Dolores Russo recebeu 
o título por sua dedicação 
através de seus trabalhos 
voltados ao incentivo e a 
cultura de forma ampla. 
O reconhecimento de 
figuras importantes 

de Tremembé tem ul-
trapassado fronteiras, 
são artistas, esportis-
tas, políticos, escritores, 
enfim gente que destaca 
o nome da cidade, mos-
trando que apesar dos pe-
sares a cidade ainda pode 
resgatar seu prestígio 
frente à opinião pública. 
O evento aconteceu no dia 
05 de abril no prédio da 
Câmara Municipal de 
Taubaté na presença de re-

presentantes de outras en-
tidades culturais, inclusive 
do Rio de Janeiro, de outras 
cidades do Vale do Paraiba, 
da TV Cidade e de grande 
público. Na ocasião o es-
critor e ator Alberto Maz-
za (Memorial do Desem-
pregado) que participou de 
varias apresentações artís-
ticas do teatro e do cinema 
(Filme Tapete Ver-
melho) recebeu o tí-
tulo de Comendador.

Prefeitura de Tremembé 
inicia Vacinação contra 

a Gripe Influenza

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Saúde, deu início nesta 
semana, de forma oficial, 
a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
(Influenza). A campanha 
acontece em todos os ESFs 
(Estratégia de Saúde da Fa-
mília) da cidade e no Cen-
tro de Saúde, obedecendo 
o cronograma nacional de 
vacinação, o qual será re-
alizado no município até 
o dia 09 de maio de 2014; 
sendo o Dia D foi realiza-

do ábado. De acordo com 
o Dr. Briner Castelli Aze-
vedo, médico responsável 
pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica, a vacina 
atenderá as pessoas com 
60 anos ou mais, a exem-
plo destes idosos, assim 
como a crianças de 6 me-
ses a menores de 5 anos, 
gestantes, profissionais de 
saúde e puérperas (até 45 
dias após o parto), além 
de presidiários e funcioná-
rios do sistema prisional.
No Dia D da Campanha,  

sábado foi realizada uma 
grande mobilização com 
todas as Estratégias de 
Saúde da Família e Cen-
tro de Saúde, bem como 
equipes volantes e tenda 
de vacinação, localiza-
da na Praça da Estação. 
Vários profissionais par-
ticiparão de toda ação, 
incluindo enfermeiros, 
técnicos em enfermagem, 
agentes de saúde, e equipe 
de apoio. Mais informa-
ções em qualquer posto 
de saúde mais proximo.

Tremembé
Fundo Social e Senai 

abrem inscrições para 
curso gratuito de

Auxiliar de Eletricista

Prefeito de Tremembé
visita novo ESF

Maracaibo

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através do 
Fundo Social de Solida-
riedade informa que estão 
abertas inscrições para o 
curso gratuito de Auxi-
liar de Eletricista do Se-
nai com vagas limitadas. 
O curso terá início no dia 
05 de maio, nos períodos 
tarde e noite de segunda 
a sexta-feira com duração 

O prefeito Marcelo Vaque-
li e o Secretário de Saúde 
José Márcio visitaram na 
manhã de segunda feira, a 
nova unidade da Estraté-
gia de Saúde da Familia/
ESF do bairro Maracaibo. 
Além da estrutura adequa-
da a atender as necessi-
dades da população, uma 
ambulância estará à dispo-
sição dos moradores para 
o transporte emergencial 
dos pacientes ao Pronto 
Atendimento de segunda a 
sexta feira das 8h às 17h.
Com uma equipe de mé-
dicos, dentistas, enfermei-

de 40 horas. Todo o curso 
será realizado na Carreta 
do Senai que ficará esta-
cionada em frente a Escola 
Ernani Gianico (Centro).
Para fazer a inscrição 
basta o interessado com-
parecer a Sede da Secre-
taria de Ação Social na 
Rua José Monteiro Patto, 
325, Jardim Bom Jesus 
munido de RG, CPF e 
Comprovante de ende-

ros e agentes de saúde, 
o novo ESF irá atender 
em torno de seis mil pes-
soas, dos bairros Mara-
caibo, Flor do Campo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande, Kanegae e Naldi. 
O posto está locali-
zado na Rua Seis s/n.
O novo ESF é um marco 
para a saúde local. O resul-
tado foi um prédio arejado, 
bem estruturado, funcio-
nal e arrojado com todos 
os equipamentos necessá-
rios para um atendimento 
humanizado à população.
“Essa nova unidade é mais 

reço, também é necessá-
rio ter até a 5ª série, ser 
morador de Tremembé, 
e ter no mínimo 18 anos.  
As inscrições podem 
ser realizadas até dia 30 
de abril, quarta-feira. 
Mais informações 
pelo telefone 3674-
3660 ou 3674-3910. 
Em breve novos cursos 
do Senai estarão dispo-
níveis para a população.

uma prova de nossa von-
tade em transformar Tre-
membé em um exemplo 
em Saúde. Iremos ofere-
cer um tratamento digno 
ao povo do Maracaibo e 
dos bairros do entorno, 
através de várias melho-
rias que ainda temos para 
a região”, comentou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.
A dona de casa e moradora 
do bairro Flor do Campo, 
Maria de Fátima Pereira 
Silva, 57 anos, elogiou a 
iniciativa da Prefeitura. 
Ela disse que o novo pos-
to de saúde está mais pró-
ximo dos moradores do 
bairro, facilitando a vida 
de todos. Dona Ana Pires 
de Souza, 46 anos, mora-
dora do Maracaibo, disse 
estar feliz em ter um posto 
de saúde mais próximo de 
casa, “O ESF ficou mui-
to bonito e a expectativa 
é que facilite o acesso a 
saúde para todos nós”, 
afirmou a dona de casa.
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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.
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Av. 7 de setembro, 258.
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Panificadora 
Santo Pão - Av. Dr. Rubão Junior, 330 - Centro 
(em frente a praça do coreto).
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 Vale do Paraíba receberá 
mais de R$ 9 milhões para 

ações sociais
O secretário estadual ad-
junto de Desenvolvimento 
Social Henrique Almirates 
anunciará investimentos 
do Fundo Estadual para 39 
cidades e o novo Piso So-
cial. Os recursos extras se-
rão destinados às prefeitu-
ras que investiram mais de 
90% do FEAS. Henrique 
Almirates, secretário esta-
dual adjunto de Desenvol-
vimento Social, estará na 
Reunião do Codivap – Sa-
lão de eventos do Cigarras 
Praia Hotel em São Sebas-
tião (Rua Adhemar Perei-
ra de Barros, 212 – Praia 
das Cigarras), para assi-
natura e anúncio do novo 
Piso Social Paulista da re-
gião do Vale do Paraíba. 
Os municípios benefi-
ciados são aqueles que 
investiram mais de 90% 
dos recursos do Fundo 
Estadual de Assistência 
Social (FEAS). A ceri-
mônia contará com a pre-
sença do anfitrião José 
Bernardo Ortiz Monteiro 
Júnior, além dos demais 
prefeitos convidados.
Na ocasião, serão apre-
sentados os critérios para 
o recurso extra na área 
social e o valor que a re-
gião irá receber. Também 
serão assinados os termos 
de repasse do Fundo Es-
tadual de Assistência So-
cial (FEAS) aos fundos 
municipais das 39 cidades 
atendidas, garantindo in-
vestimentos estaduais de 
R$ 9.100.766,42 para a 
região. Saiba mais sobre o 
FEAS A Secretaria de De-
senvolvimento Social vai 
repassar, em 2014, o total 
de R$ 187 milhões do Fun-
do Estadual de Assistência 
Social (FEAS) aos Fundos 
Municipais. O dinheiro é 
destinado ao cofinancia-
mento de serviços, ações 
e projetos socioassisten-
ciais diversos, segundo os 
Planos Municipais de As-
sistência Social (PMAS).

Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
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Geraldo Alckmin aprova
convênio para asfalto em 

bairros de Tremembé

1ª Audiência Pública do 
Plano Diretor Municipal

de Tremembé

A Prefeitura Municipal  
convida toda a comuni-
dade a participar da 1ª 
Audiência Pública do Pla-
no Diretor Municipal de 
Tremembé, no dia 28 de 
abril, às 19h, na Câma-

ra Municipal (Rua Bom 
Jesus, nº145 – Centro)
O objetivo principal da 
audiência é apresentar o 
Diagnóstico Municipal, 
que é o resultado dos estu-
dos e das oficinas técnicas e 

comunitárias já realizadas. 
Além de debater as ques-
tões mais importantes da 
região e assim contribuir 
para um melhor planeja-
mento e desenvolvimento 
do Município. Participe!

Sebrae-SP e Prefeitura 
inauguram Poupatempo 

do Empreendedor em
Tremembé

Objetivo da iniciativa é 
facilitar o processo de 
abertura de empresas e 
formalização de negócios
O local, que vai funcio-
nar na Rua Doutor Mon-
teiro, no Centro, tem o 
objetivo de orientar os 
empreendedores, simpli-
ficando os procedimentos 
de registro de empresas 
e trazendo facilidades 
que prometem desburo-
cratizar os processos de 
abertura de uma empresa.
A criação do espaço pro-
move um dos requisitos 
básicos da implementação 
da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que 
tem como objetivo ofere-
cer um tratamento dife-
renciado aos proprietários 
de micro e pequenas em-
presas para promover o 
desenvolvimento local e 
ampliar a competitividade.
A intenção do Poupatem-
po do Empreendedor é 
reunir micro e pequenos 

empresários e interessa-
dos em abrir um negócio, 
com o propósito de pro-
mover conhecimento e 
experiências, favorecendo 
assim a competitividade 
dos negócios da região em 
parceria com contabilistas 
e consultores do Sebrae
-SP. O local também tem 
apoio do Banco do Povo.
Para o prefei-
to de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, a inau-
guração do Poupatempo 
do Empreendedor re-
presenta a concretização 
de uma importante eta-
pa do desenvolvimen-
to econômico da cidade.
“O espaço proporcionará 
aos pequenos empreende-
dores um atendimento a al-
tura de suas necessidades, 
por meio de um processo 
moderno, eficiente e muito 
mais célere. Tudo isso com 
a preciosa colaboração 
do Sebrae-SP, a quem ex-
ternamos o nosso sincero 

agradecimento”, afirmou.
O gerente do Escritó-
rio Regional do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos, José Fabio Tau 
Junior, ressaltou os be-
nefícios do Poupatempo 
para as micro e peque-
nas empresas da cidade.
“É de fundamental im-
portância à criação de 
um espaço único de aten-
dimento onde o empre-
endedor de Tremembé 
possa regularizar suas 
atividades e ter acesso 
facilitado à informação, 
orientação e qualificação, 
estimulando a formaliza-
ção e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos 
negócios, resultando em 
geração de emprego e dis-
tribuição de renda”, disse.
O Poupatempo do Em-
preendedor de Tre-
membé funcionará de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, na Rua Dou-
tor Monteiro, 260, Centro.

Prefeitura de Tremembé 
realiza 1ª Caminhada 

do Programa Mais
Educação

O Programa Mais Educa-
ção já é uma realidade de 
sucesso em nosso muni-
cípio e agora vem promo-
ver sua 1ª Caminhada por 
uma vida mais saudável. 
A caminhada acontecerá 
nesse sábado, dia 26 de 
Abril, na Praça Geraldo 
Costa (Praça da Estação), 
a partir das 8h30 e segui-
rá pelas ruas do Centro.
O evento tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé, da Secretaria 
de Saúde, Secretaria de 
Turismo, Esporte e Cultu-
ra, Secretaria de Ação So-

cial e Secretaria de Meio 
Ambiente. Estará conosco 
também nesta caminha-
da o Setor de Trânsito, 
Policia Militar e Sabesp. 
Todos juntos caminhare-
mos pela Educação e por 
uma vida saudável. Ao fi-
nal da caminhada haverá 
apresentação de Capoeira, 
Ginástica, Hip-Hop, Per-
cussão e Violino, espetá-
culos apresentados pelos 
alunos do Mais Educação. 
Além de diversas exposi-
ções como grafite, Argila, 
ação contra Dengue e hor-
ta, todos também exibidos 

pelos alunos do Programa.
Teremos distribuição de 
mudas de arvores fru-
tíferas, doação de cães, 
aferição de pressão e 
outras ações que envol-
vam saúde e bem estar.
Todo evento será registra-
do pela equipe de Imprensa 
Mirim do Mais Educação.
Alunos, pais, professores 
comunitários, diretores, 
professores, coordena-
dores e toda comunidade 
de Tremembé são nossos 
convidados especiais. Ve-
nha fazer parte desta atitu-
de inteligente e saudável.

Teatro de Graça na Praça 
da Estação em Tremembé
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Jovens participam do 
Projeto Movimenta

Tremembé

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Cultura, 
Turismo e Esportes, está 
promovendo a inserção 
social de jovens através 
do esporte. Além das vá-
rias modalidades coloca-
das a disposição dos mu-
nícipes (Alongamento, 
Atletismo, Basquetebol, 
Power Training, Futebol, 
Futsal, Ginástica, Han-
debol, Jiu-Jitsu, Tênis de 
Mesa, Voleibol e Xadrez) 
que já começaram a dar 
os primeiros passos, cerca 
de 40 crianças com idade 

entre 05 e 17 anos parti-
cipam das aulas de skate 
na quadra de esportes do 
bairro Jardim Bom Jesus.
As crianças da cidade 
participam das aulas com 
dedicação e felizes com 
o carinho da equipe, que 
toma todos os cuidados 
com os jovens. A prefeitu-
ra parabeniza o apoio e a 
dedicação dos professores 
e parceiros Mariana Ben-
naton, Nathalia Lazarini, 
Vitor Crescenzo e Rafa-
el Eduardo (Catarata).
De acordo com a Secretá-
ria de Esportes, Marcela 
Tupinambá foi um cho-

que positivo na realida-
de de vulnerabilidade de 
algumas crianças. “Essas 
crianças se sentiram va-
lorizadas com o carinho 
e atenção da equipe. É 
notório que os jovens se 
sentem cuidados e segu-
ros e querem de fato fa-
zer parte das atividades”.
As aulas acontecem gra-
tuitamente aos sábados 
das 8h00 às 11h00 e para 
participar basta fazer 
a inscrição na Quadra 
Municipal de Esportes 
(Quadra Coberta – Jar-
dim dos Eucaliptos) ou 
no telefone 3672-3147.

Tremembé
divulga programação 

especial para a Semana 
Santa 2014

Um dos eventos da Sema-
na Santa no Santuário é o
 Teatro da Paixão de Cris-
to, que esse ano, acon-
tece com o apoio do 
Ministério da Cultura, 
através da Lei Rouanet.
A cada ano o teatro se 
torna mais conhecido 
pela região, e, para os 
turistas que vem acom-
panhar a encenação da 
trajetória de Cristo, o 
Santuário, esse ano, 
oferece um espaço de 
alimentação para aco-
lher os fiéis e turistas.
Nesse espaço, será pos-
sível encontrar diver-
sos pratos e almoços 
na Sexta-feira Santa,
 no Sábado 
Santo e no Domingo de 
Páscoa, com a opção de 
abstinência e jejum de 
carne. Os convites estão 

à venda na secretaria da 
Basílica por R$ 15,00.
Além do espaço de ali-
mentação, a Basílica pro-
move na alegria da res-
surreição um  “Show de 
Aleluia”, às 22h do dia 
19 de abril, com a cantora 
católica Adriana Arydes.
Todos estão convida-
dos para participar da 
Semana Santa no San-
tuário, em um clima de 
oração e espiritualidade.
A encenação do Te-
atro da Paixão acon-
tece em três atos, nos 
dias 17,18 e 19 de abril.
Confira abai-
xo a programação:
Programação religiosa
Dia 17
19h30 –Missa da Ceia 
do Senhor com Lava-
pés e translado do San-
tíssimo Sacramento

21h30 – Praça da Basíli-
ca – Encenação da Paixão
Dia 18
15h – Celebração da Paixão
19h – Praça da Basílica – 
Encenação da Paixão com 
a participação da mezzo-
soprano Mere Oliveira
21h30 – Procis-
são do Senhor Morto
Dia 19
19h30 – Mis-
sa e Vigília Pascal
21h – Praça da Basílica 
– Encenação da Paixão
Dia 20
Missas às 7h; 8h30; 
10h; 17h; 18h30 e 20h.
*Confissões de segunda 
à quinta, a partir das 15h.
Programação Cultural
Dias 17, 18, 19 e 20 de 
abril : 12h e 19h – Espa-
ço Família com tendas 
para alimentação e almo-
ço no Salão Bom Jesus.

Prefeitura de Tremembé 
abre processo seletivo

de Agentes Comunitários 
de Saúde

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, torna públi-
co que estarão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo que visa con-
tratação de Agentes Co-
munitários de Saúde, 
enquanto perdurar o Pro-

grama de Agente Comu-
nitário de Saúde mantido 
pelo Ministério da Saú-
de, com o fim específico 
de atender demanda da 
Secretaria de Saúde, sen-
do este coordenado pela 
Comissão Organizado-
ra do Processo Seletivo, 
instituída pela Portaria 

n° 6.200/2014, de 08 de 
abril de 2014, para ter 
acesso ao edital acesse
 o site da prefeitura: www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r.
Para maiores informa-
ções sobre o processo 
seletivo, entre em contato 
com o setor responsável no 
telefone (12) 3607-1009.

Secretaria de Meio Ambiente 
de Tremembé firma acordo 

para inscrição SICAR

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, através da sua 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, faz sa-
ber que firmou convênio 
com o estado de São Pau-
lo, disponibilizando espa-
ço físico e equipamentos 
para fins de inscrição de 
imóvel rural do sistema de 
cadastro ambiental rural 
do estado de São Paulo – 
SICAR – SP. O serviço é 
oferecido aos produtores 
rurais possuidores de pro-
priedades com área aci-

ma de 4 módulos fiscais. 
Para cadastrar a proprie-
dade o possuidor deverá 
apresentar os documen-
tos abaixo relacionados:
• Nome, CPF, RG, en-
dereço, telefone e 
e-mail de todos os pro-
p r i e t á r i o s / p o s s e i r o s ;
• Número do CIR, 
para imóveis rurais;
• Número do IPTU, 
para imóveis urbanos;
• Endereço da propriedade;
• Área da propriedade, in-
dicada na(s) matrículas ou 
no documento de posse;

• Documento de com-
provação de pro-
priedade ou posse.
Para viabilizar tal convê-
nio, a Prefeitura disponibi-
lizou espaço físico para re-
ceber os interessado, assim 
como um funcionário para 
auxiliar a executar o ca-
dastro, o serviço é ofertado 
diariamente, porém deverá 
ser previamente agendado 
com até 48 horas de an-
tecedência, através do te-
lefone (12) 3607-1021 ou 
pelo email meioambien-
te@tremembe.sp.gov.br.

Tremembé recebe mais de 
10 mil pessoas na

Semana Santa

Entre as celebrações e a 
apresentação do Teatro 
da Paixão 2014, o Santu-
ário Basílica do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé 
recebeu mais de 10 mil 
pessoas na Semana Santa.
O movimento no San-
tuário, se deu principal-

mente durante o Tríduo 
Pascal, que esse ano 
aconteceu nos dias 17, 
18 e 19 de abril, e duran-
te o Domingo de Páscoa.
A Semana Santa em 
Tremembé contou com 
todas as celebrações 
realizadas dentro do San-

tuário, marcando a re-
abertura das portas da 
Basílica. Além disso, 
no sábado (19), os fiéis 
puderam participar de 
um show com a cantora 
Adriana Arydes, celebran-
do a alegria da ressurrei-
ção retratada no teatro.


