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A Secretaria de Educação 
comunica que o novo uni-
forme escolar está sendo 
licitado e que no prazo 
de 45 dias iniciará a distri-
buição das camisetas e ber-
mudas aos alunos da Rede.
Algumas malharias estão 
vendendo um modelo da 
camiseta que não segue o 
desenho correto e que não 

foi adotado pela Secretaria.
Todas as malharias fo-
ram orientadas a aguardar 
a abertura do processo
 licitatório contendo o 
correto dese-
nho do uniforme.
Lembramos aos pais que 
os alunos não são obri-
gados a usar o uniforme 
até março, quando será 

distribuído o uniforme.
Pedimos a todos que 
não comprem as camisetas 
que foram feitas fora do 
padrão oficial, pois 
estas não podem ser 
consideradas como uni-
forme oficial da Rede 
Municipal de Ensino
Agradecemos a com-
preensão de todos.

Para ter acesso ao Segun-
do Edital de Convocação 
de chamadas aos aprova-

dos no Processo Seletivo 
Nº 003/2013 para Ins-
petor de Alunos e Auxi-

liar de Desenvolvimento 
Infantil (substituição e 
temporário) clique aqui.

Segundo Edital de
Convocação de chamadas 

aos aprovados no Processo 
Seletivo  de educação

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde em par-
ceria com a Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes informe que está com 
inscrições abertas para o 
concurso de Rei e Rainha 
da Prevenção do Novo Car-
naval de Tremembé 2014.
As Inscrições
- Os candidatos de-
vem fazer a inscrição 
pelo site oficial da

 Prefeitura através do link 
http://www.tremembe.
sp.gov.br/2014/01/con-
curso-carnaval/ até o dia 
20 de fevereiro de 2014.
Os requisitos
- Samba no pé, graciosi-
dade, beleza, simpatia e 
ter idade mínima de 18 anos.
O Concurso
- Um corpo de jurados 
irá avaliar os candidatos, 
que se apresentarão ao 
som da bateria  nota 
10 da Boêmios da 

Estiva, tradicional 
escola de samba de 
T a u b a t é .
A Premiação:                            
- Um Tablet para 
cada vencedor.
O Rei e a Rainha de-
verão desfilar na
Comissão de Frente no Blo-
co da Saúde no dia 28/02.
Esta é mais uma, das 
inúmeras novidades des-
te novo formato de car-
naval. Em breve mais 
novidades para 2014…

Carnaval de Tremembé:
Abertas inscrições para 

o concurso de Rei e
Rainha da Prevenção

Participe das reuniões da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé para discutir as 
propostas de reformula-
ção do Plano Diretor Par-
ticipativo de Tremembé. 
A Prefeitura está nas ruas 
distribuindo cédulas de 
participação aos muníci-
pes. Toda a população está 
convidada a participar e 
acompanhar a discussão 

dos projetos que buscam 
organizar o crescimento e 
desenvolvimento de Tre-
membé. Os encontros serão 
realizados até o dia 30 de 
janeiro, em vários locais.
Lembrando que, caso o 
munícipe queira partici-
par e não recebeu a cédula 
de participação, as mes-
mas estão disponíveis na 
Prefeitura Municipal, Câ-
mara e escolas onde serão 

realizados os encontros.
Os encontros:
Data: 29/01/14 Local: 
Escola Maria Amélia do 
Patrocínio (Avenida Gen. 
Gabriel R. Fonseca, 2139, 
Pd. Eterno) Horas: 19:30
Data: 30/01/14  
(Quinta feira)  
Local: Câmara Munici-
pal de Tremembé (Rua 
Bom Jesus – Centro)
Horas: 19:30

Prefeitura convida
população para

reformulação do Plano
Diretor Participativo de 

Tremembé

Equipe de combate a
dengue de Tremembé

testa novo equipamento 
contra o mosquito

A Prefeitura Munici-
pal através da Equipe de 
Combate a Dengue de Tre-
membé está testando um 
novo equipamento para 
combater o Aedes Aegyp-
ti (mosquito da dengue), 
e outras pragas. Um “car-
rinho” ainda sem nome, 
já que o mesmo está em 
testes faz a pulverização 
em locais de difícil acesso, 
como becos, terrenos bal-
dios e ruas estreitas. Um 
equipamento inovador, 
feito em fibra de vidro, 
com funcionamento atra-
vés de bateria 12V, bomba 

de sucção e bico de pulve-
rização com regulagem. O 
equipamento possuí duas 
repartições internas sen-
do uma para armazenar 
o produto a ser utilizado 
e uma repartição externa 
para armazenagem de EPI 
(Equipamento de Prote-
ção Individual). Outro di-
ferencial é que o carrinho 
tem uma capacidade de 
armazenamento de 100L 
enquanto as “mochilas” 
armazenam somente 10L.
Esta semana o equipamen-
to estará sendo testado 
nas ruas do bairro jardim 

Santana, onde será obser-
vada sua funcionalidade 
de rendimento e mobili-
dade, além da verificação 
de possíveis adaptações 
e melhorias no produto.
Segundo a equipe de 
Vigilância Sanitária, além 
de ser um equipamento de 
fácil manuseio, o que real-
mente chamou a atenção 
é que se trata de um equi-
pamento que não é movi-
do a combustão, ou seja, 
não causando a emis-
são de poluentes au-
xiliando a preserva-
ção do meio ambiente.
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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 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 Prefeito de Tremembé 
anuncia quatro

novas empresas
e 240 novas vagas

de emprego

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.

Curiosidades

A água pode estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. Se você 
encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o recipiente foi inva-
dido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo então que purificá-la para que 
se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente fechado também oferece riscos, pois 
a água ou o próprio recipiente podem já estar contaminados com as bactérias. Além disso, 
o pote onde ela é deixada precisa ser adequado para o armazenamento. Se ela fosse coloca-
da em uma bacia de alumínio, por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais 
que podem ser usados para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, maior provedora de serviços de 
mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de ga-
rantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada a fra-
se “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula so-
bre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do alfabeto.
***
As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmente cria-
do pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por “futhark”, pa-
lavra formada pelo nome de suas primeiras letras, assim como alfabeto (alpha+beta), es-
palhou-se da Europa Central e Oriente para o Norte há cerca de quatro mil anos. Lá, foi 
adotado por diversas culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com 
a necessidade de se adicionar novos significados. O alfabeto original possuía vinte e qua-
tro signos e nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os 
sentidos e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quan-
to sua existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivi-
nhadores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.

Humor

Um avião caiu na floresta e restaram apenas três sobreviventes: um indiano, um ju-
deu e um argentino. Caminhando entre as árvores de uma grande floresta, eles en-
contraram uma pequena casa e pediram para passar a noite. O dono da casa disse:
- Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que dormir no curral.
O indiano respondeu:
- Eu dormirei no curral, sou indiano e hinduísta, necessito praticar o bem.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano, que disse:
- Não posso ficar no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado e eu não posso dormir 
junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu:
- Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem preconceitos.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu, que disse:
- Não posso ficar no curral, lá tem um porco que é um animal impuro e eu não posso dormir 
junto a um animal que não seja puro.
Então o argentino, nada satisfeito, aceitou dormir no curral.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco.
***
O milionário vai até o gabinete do prefeito, mas logo foi barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe senhor, mas o prefeito não vai poder atendê-lo. Ele está com um pessoal de Brasí-
lia.
E o milionário, responde:
- Ora bolas, deixa de bobagens! Vai lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Depende de você 

A paz que você reclama e tenta encontrar. A compreensão que você reivindica a cada pas-
so. A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir. O diálogo, base de toda con-
vivência. A abertura que é o caminho para a renovação. A realização que você julga es-
sencial. O amor que você quer encontrar nos outros. Pondere, queixar-se ou produzir, 
atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar ou colocar, adoecer ou curar-se, rebai-
xar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir é uma questão de escolha... só depende de você.
***
 Faça uma faxina dentro de você, limpe toda angústia, toda tristeza, toda infelicida-
de. Procure o teu sorriso diante do espelho, brilhe cada dia mostrando a moldura do 
teu sorriso. Nascemos para brilhar e acreditar que o novo amanhecer vai trazer o su-
cesso tão esperado, a alegria de viver é acreditar sempre que para vencer basta querer!
***
Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, terei que responder: para abso-
lutamente nada, nem mesmo para enfeitar. Porque hoje em dia ela se tornou o sím-
bolo da escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo 
no uso da gravata consiste em chegar em casa e retirá-la, dando a nítida impressão 
de que estamos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. 
O destino determina quem entra na sua vida, mas você decide quem fica nela. A ver-
dade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você lembra dela. Então, va-
lorize quem valoriza você e não trate como prioridade quem te trata como opção!
 
Pensamentos

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
Todo amor é eterno, se não era eterno, não era amor.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A realidade se forma em volta de compromissos.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
A felicidade consiste em fazer o bem.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não aos outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Julgue um homem pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for prá ser será.
Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
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.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A vida é uma longa lição de humildade.
As almas viris podem vergar um momento, mas não se quebram.
Amargos frutos colhem quem tarde se arrepende.
Aprender a ver á a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Que seja feita a vontade de Deus.
Não desista, se está difícil é porque vale a pena.
O amor não se define, apenas sente-se.
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Prefeitura de Tremembé
inicia plantio de 80

espécies de árvores
nativas na cidade

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística através 
da Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente reali-
zou nesta semana o plantio 
de 80 espécies de árvores 
nativas na cidade. A ação 
ocorreu em dois locais: 
área verde localizada na 
Rua Poços de Caldas (Pró-
ximo ao destacamento da 
Policia Militar) no Parque 
das fontes, onde 30 mudas 
foram plantadas e na Área 
de Preservação Permanen-
te localizada as margens do 
Ribeirão das Pedras onde 
foram plantadas 50 árvores.
Além dos plantios realiza-

dos pelos funcionários da 
Prefeitura, a Secretaria de 
Agricultura e Meio Am-
biente vem promovendo 
parcerias com munícipes 
que demonstram interes-
se em arborizar suas ruas 
e até mesmo propriedades 
rurais. Vários trabalhos em 
conjunto com a socieda-
de foram realizados como 
com o Senhor Anderson 
Castro Moreira, que plan-
tou 25 mudas nativas no 
bairro do Padre Eterno; a 
Senhora Daiana Celia Car-
doso de Andrade, que irá 
plantar 25 mudas nativas 
no bairro Nossa Senhora 

da Glória; o Senhor Wil-
son Tineo Lima que plan-
tou 10 mudas nativas no 
bairro do Kanegae; o Se-
nhor Ian Palanowski que 
plantou 30 mudas nativas 
no Assentamento Con-
quista; o Senhor Edson do 
Carmo que plantou 50 mu-
das nativas no Loteamen-
to Chácara Recanto São 
Luiz; entre ou-
tros munícipes.
Desde já a Prefeitura 
agradece o apoio de to-
dos os munícipes que 
tem procurado e aju-
dado a arborizar o mu-
nicípio de Tremembé.

Prefeitura de Tremembé 
doa áreas para

implantação do SESI 
educacional e

esportivo, delegacia
padrão e novo fórum

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé acertou a doação 
de uma área de 23.000,09 
m² para construção de 
um novo complexo edu-
cacional e esportivo do 
SESI  (Serviço Social da 
Indústria). O terreno está 
situado à Avenida Luiz 
Gonzaga das Neves, em 
frente à Bica Nossa Se-

nhora da Glória.  “Para-
béns ao prefeito Marcelo 
Vaqueli que desde o iní-
cio do seu mandato nos 
procurou para implantar 
uma unidade do SESI em 
Tremembé”. – comentou o 
presidente do SESI Paulo 
Skaff. O prefeito agrade-
ceu aos investimentos que 
serão feitos na cidade e 
lembrou que a nova escola 

do SESI, vai contribuir de 
forma expressiva na for-
mação profissional de jo-
vens, que certamente serão 
absorvidos pela demanda 
das indústrias da região. 
Também um terreno de  
5.091,32 m² foi doado ao 
Governo do Estado para 
implantação de uma De-
legacia Modelo na Ave-
nida Luiz Gonzaga das 
Neves numa área insti-
tucional do Loteamen-
to Barão de Tremembé.
Outra novidade é a cons-
trução de um novo fórum 
na cidade, também atra-
vés de uma doação de 
uma área de 12.001,99m². 
A área doada está loca-
lizada na travessa da rua 
Octaviano Xavier de Cas-
tro no bairro Benvirá.

Prefeitura de Tremembé
informa sobre incrições 

para o programa
Atleta do Futuro

Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secre-
taria de Cultura, Turismo 
e Esportes informa sobre 
as inscrições para o Pro-
grama Atleta do Futu-
ro Sesi-Prefeitura 2014.
Local das inscrições: Gi-

násio de Esportes de Tre-
membé (Quadra Coberta 
– Jardim dos Eucaliptos)
Dias: 27, 29 e 31 
de janeiro de 2014.
Horários: 09h00 às 
12h00 e 14h00 às 17h00
Idade: 06 a 17 anos
Documentos necessá-

rios para inscrição: xerox 
RG do aluno, xerox RG 
e CPF do responsável, 1 
foto 3×4 do aluno, xerox 
do comprovante de ende-
reço e atestado médico.
Lembramos que as ins-
crições são GRATUITAS 
e as vagas são limitadas.

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.
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Prefeitura de
Tremembé apresenta
a população 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.

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.

Prazo para eleitor tirar
ou transferir título
termina em maio

O prazo para o eleitor 
pedir à Justiça Eleitoral 
a emissão do título ou a 
transferência de domi-
cílio termina no dia 7 
de maio. Para resolver a 
pendência, basta procu-
rar o Cartório Eleitoral 
mais próximo. O primeiro 
turno das eleições ocor-
rerá no dia 5 de outubro.
No site do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) 

também é possível fazer o 
pré-atendimento antes de 
procurar os cartórios. O 
eleitor pode acessar o site 
Título Net, do TSE, fer-
ramenta disponível para 
agilizar atendimento final, 
feito nos cartórios eleito-
rais. Após preencher os 
campos de identificação, 
o usuário deve compare-
cer ao cartório com a do-
cumentação exigida para 

concluir o atendimento 
e receber o documento. 
Para transferir o título de 
eleitor, nos casos de mu-
dança de cidade ou de 
país, o cidadão deve com-
parecer ao cartório com 
documento de identifi-
cação com foto, título de 
eleitor e comprovante de 
residência. Quem mora 
no exterior, deve procurar 
as embaixadas do Brasil.

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


