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Confira a Programação 
Oficial da Festa do
Senhor Bom Jesus
de Tremembé 2014

Tremembé inicia
revitalização da

iluminação pública em 
áreas verdes e praças

A Prefeitura Municipal 
iniciou o processo de re-
vitalização da iluminação 
pública de vários pontos 
do município de Tremem-
bé. Rotatórias,  áreas ver-
des, pontes e praças estão 
recebendo postes padro-
nizados com lâmpadas 
novas, tornando os am-
bientes mais luminosos 
e garantindo a segurança 
dos munícipes e visitantes.
“A Prefeitura já realizou a 
instalação da iluminação 

pública em várias áreas 
da cidade como: Ponte 
do Rio Paraíba, Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro 
e Luiz Gonzaga das Ne-
ves, área verde do Jardim 
Ana Cândida, Praça do 
Jardim Santana, rotató-
rias, entre outros. Agora, 
estamos contemplando 
outros locais da cidade, 
como a entrada da Vila 
da Juta, que foi totalmen-
te reformulada, a Praça da 
República e a área verde e 

playground da Rua Tauba-
té no trecho do Parque 
Nossa Senhora da Glória 
(atrás da Escola Maria 
Dulce). O objetivo é me-
lhorar a visualização no 
período noturno para os 
motoristas que trafegam 
em nosso município, ga-
rantindo a segurança dos 
moradores e por consequ-
ência, deixando a cidade
 mais bonita e de cara 
nova”, finalizou o Pre-
feito Marcelo Vaqueli
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100 anos da Estação 

Ferroviária de Tremembé
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em Tremembé
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na 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
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.

Tremembé instala
novos pontos de

ônibus mais modernos 
e seguros

A Prefeitura de Tremembé, 
por meio de uma parceria 
com a ABC Transportes, 
iniciou a implantação de 
novos pontos de ônibus na 
cidade. Inicialmente fo-
ram instalados 15 pontos 
em locais estratégicos e 
de maior fluxo de pessoas 
nas Avenidas Luiz Gonza-
ga das Neves, 7 de Janeiro 
(Jd. Santana) e Rodovia 
Álvaro B. Lima Neto, al-
tura dos bairros São Vi-

cente de Paula e Guedes.
O objetivo é aumentar a 
segurança e o conforto dos 
usuários do transporte pú-
blico coletivo de Tremem-
bé. Segundo a Secretaria 
de Administração, já existe 
parceria para novas ins-
talações em vários bair-
ros do município. Além 
de bonitos e moder-
nos, os novos pontos 
possuem fácil acessibi-
lidade e levam mais se-

gurança a pedestres e 
passageiros. As novas
 instalações têm agra-
dado munícipes e usu-
ários do transporte pú-
blico, inclusive pelo 
seu designer moderno.
“Vamos continuar traba-
lhando diariamente para 
atender os usuários do 
transporte público com 
qualidade, conforto e se-
gurança”, concluiu o pre-
feito Marcelo Vaqueli.
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Abono salarial 2014/2015
já pode ser recebido

O Ministério do Trabalho 
e Emprego começa a pa-
gar a partir de hoje (15) 
o abono salarial do exer-
cício 2014/2015. A esti-
mativa é que cerca de 23 
milhões de trabalhadores 
tenham direito ao bene-
fício e o montante a ser 
pago será cerca de R$ 17 
bilhões. De acordo com a 
pasta, no atual exercício, 
o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat) an-
tecipou o pagamento, que 
anteriormente era feito em 
agosto. Outra mudança no 
calendário é que os traba-
lhadores que recebem o 
benefício em conta-cor-
rente vão ter o depósito 
em suas contas de acordo 

com o mês de aniversário, 
a partir do dia 15 de julho.
Podem receber o benefício 
trabalhadores que tiveram 
os dados informados na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais) e 
que atendam aos seguin-
tes critérios: cadastro no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos; ter trabalhado 
com carteira assinada ou 
ter sido nomeado efetiva-
mente em cargo público 
durante, pelo menos, 30 
dias no ano-base para em-
pregadores contribuintes 
do PIS/Pasep (empregado-
res cadastrados no CNPJ); 
e ter recebido em média 
até dois salários-mínimos 
de remuneração mensal 
durante o período traba-

lhado. O valor do abo-
no é um salário-mínimo.
Trabalhadores inscritos 
no PIS recebem o abono 
salarial nas agências da 
Caixa e os inscritos no 
Pasep recebem nas agên-
cias do Banco do Brasil, 
de acordo com o calen-
dário de pagamento. Os 
inscritos no PIS que tive-
rem Cartão Cidadão com 
senha cadastrada, também 
podem fazer o saque em 
lotéricas, caixas de auto
-atendimento e postos do 
Caixa Aqui. Os inscritos 
devem apresentar um do-
cumento de identificação 
e o número de inscrição 
no PIS ou Pasep. O prazo 
final para sacar o abono é 
dia 30 de junho de 2015.

Concursos com inscrições 
abertas no Estado tem vagas 

para todos os níveis
de escolaridade

Diversos concursos estão 
com inscrições abertas no 
estado de São Paulo com 
vagas em todos os níveis 
de escolaridade. Os con-
cursos são para chama-
da imediata e formação 
de cadastro de reserva.
Destaque para os concur-
sos da Aeronáutica, Ins-
tituto de Pesquisa Tecno-
lógicas e Polícia Militar, 
os sálarios estão acima 
de R$ 5 mil. Na Aero-
nática são 4 vagas para 
capelães e 80 para mé-
dicos, na Polícia Militar 
as vagas são para veteni-
rário e dentista. Os dois 
concursos tem vagas em 
diversas cidades, incluin-
do São José dos Campos. 

Já no Instituto de Pesqui-
sa Tecnólogicas, as vagas 
são de nível fundamen-
tal (meio oficial de ma-
nutenção e motorista.), 
médio/técnico (auxiliar 
administrativo, oficial de 
manutenção, secretária, 
técnico de administração 
e técnico de sistemas) 
e superior (advogado e 
comprador), para traba-
lhar na capital paulista.
A Prefeitura de Cacho-
eira Paulista também 
está com 27 vagas aber-
tas para concurso de 
cargos temporários em 
todos os níveis de escola-
ridade e diversos cargos 
(auxiliar de desenvolvi-
mento infantil, inspetor 

de alunos, professores, 
secretário de escola, me-
rendeira, fonoaudiólogo e 
motorista), com salários 
até R$ 1.212, 99. A Pre-
feitura de Roseira também 
abriu concurso para 44 
vagas em todos os níveis 
de escolaridade, destaque 
para motorista, professo-
res de diversas matérias, 
enfermeiro e médico.
Veja os detalhes dos 
principais concursos:
A e r o n á u t i c a
84 vagas, sendo 4 vagas 
para capelães e 80 para 
médicos em diversos lu-
gares do país, incluindo 
São José dos Campos.
Salário: não informado
Inscrições até 05/08

Vaqueli se reúne com
representantes da NET

e cobra agilidade na
prestação do serviço

O prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Marcio se reuniu na ma-
nhã desta terça-feira (22) 
com o Coordenador Téc-
nico Carlos Eduardo da 
Rosa Porto e o Monitor 
Técnico Odilon Gonçalves 
Vicente, representantes da 
NET, empresa de TV por 
assinatura, serviços em 
internet Banda Larga e 
Telefonia Fixa. Os em-

presários apresentaram 
para o prefeito um proje-
to da empresa que possi-
velmente será implantado
 na cidade logo após 
uma pesquisa mercado-
lógica que está sendo 
realizada no município.
Na ocasião, o prefeito 
abriu as portas da cidade 
para a empresa e cobrou 
agilidade aos representan-
tes. Vaqueli disse que está à 
disposição, mas vai cobrar 

uma participação maior 
da empresa no município. 
“Tremembé está aberta 
para receber novas empre-
sas, e a NET é um serviço 
que desde o início de nossa 
gestão estamos traba-
lhando para conseguir. 
Esperamos que mui-
to em breve possamos 
usufruir desse benefício 
que muito irá auxiliar a 
vida dos tremembeen-
ses” finalizou o prefeito.

Prefeitura de Tremembé 
realiza serviço de poda 

de árvores

A Prefeitura de Tremembé 
está promovendo a poda 
de várias árvores do muni-
cípio. Os serviços tiveram 
início a poucos dias, nas 
Avenidas Tancredo Neves, 
Maria do Carmo Ribei-
ro, Luiz Gonzaga Neves 
e também em diversas 
ruas em variados locais, 
e irão prosseguir duran-
te os próximos meses, 
atendendo os de-
mais bairros da cidade.
Segundo o prefeito Mar-
celo Vaqueli, a poda des-
te ano será somente para 
embelezamento e manu-
tenção das copas das ár-
vores. “Em 2013, quando 

assumimos o Executivo, 
tivemos que fazer uma 
poda mais radical, pois o 
serviço não era realizado 
há anos e as árvores esta-
vam muito grandes, cau-
sando sujeira nas ruas e 
nas casas, problemas com 
a rede de energia, entre 
outros transtornos que 
foram resolvidos. No co-
meço, enfrentamos algu-
mas críticas, mas, pouco 
tempo depois, a popula-
ção entendeu que era uma 
medida necessária, pois 
algumas árvores tinham 
risco de queda. A cidade 
ficou mais limpa e bonita, 
as ruas ficaram ilumina-

das, proporcionando mais 
segurança para os mora-
dores, e não tivemos mais 
problemas com a fiação 
elétrica”, lembra o prefeito.
Na manhã desta quar-
ta-feira (23) a empresa 
responsável está reali-
zou a poda das árvores 
que cercam a Escola Ma-
nuel Cabral, no Centro.
“Queremos agradecer 
ao prefeito Vaqueli, já 
que há anos pedíamos 
a poda das árvores e 
ninguém nos ouvia, ti-
nha medo de cair em 
cima da minha casa” – 
revelou Eunice Maria 
Conceição, moradora.
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Tremembé: Acão
Social e Acessa SP

oferecem minicursos 
gratuitos à população

Equipe de Combate a
Dengue realiza

atividades em Tremembé

A Secretaria de Ação So-
cial através de uma parce-
ria com o Programa Acessa 
SP de Tremembé está ofe-
recendo diversos minicur-
sos gratuitos à população. 
São pequenas aulas mi-
nistradas à distância pela 
internet que abordam 
assuntos como: Direi-
to do consumidor, Como 
preparar um currículo, 

Todo ano a Equipe de 
Combate a Dengue de 
Tremembé realiza uma 
atividade chamada ADL 
(Avaliação de Densida-
de Larvária), com o ob-
jetivo de averiguar os 
índices de infestação do 
mosquito Aedes aegypti, 
seu criadouro mais fre-

Como organizar uma 
mala de viagens, Como 
falar em público, Dicas 
para uma vida sustentável, 
Controle sua finanças 
pessoais, entre outros.
Você pode escolher o 
dia e a hora em que de-
seja fazer as aulas, 
que não duram mais do 
que 15 minutos.  Para se 
inscrever, basta acessar o 

qüente, e também o mais 
positivo, ou seja, aquele 
em que mais foram en-
contradas larvas do vetor 
da dengue, no município.
Agora, com o inicio 
do inverno, será rea-
lizada uma ADL, na 
2ª quinzena de Julho 
(14 a 25/07/2014). Essa 

site: minicursos.acessasp.
sp.gov.br  e escolher o 
curso desejado. Caso não 
possua acesso a internet 
, você pode realizar o ca-
dastro e o curso no ACES-
SA SP, na Secretaria de 
Ação Social, localizado 
na Rua José Monteiro 
Pato, 325 – Jd Bom Jesus.
Mais informações pelo 
telefone 3674-3660.

ação acontecerá em di-
versos bairros da cidade, 
sorteados aleatoriamen-
te, a fim de se fazer uma 
amostragem de toda a 
área urbana do município.
Veja na programação abai-
xo se seu bairro recebe-
rá a visita da Equipe e a 
data em que será visitado.

Secretaria de Saúde
realiza campanha de 

prevenção a Hepatites 
Virais

A Secretaria Municipal 
da Saúde de Tremembé 
através do Programa DST 
/ HIV / AIDS seguindo 
propostas da Organização 
Mundial da Saúde, nes-
te mês de Julho de 2014, 
está realizando ações 
para imunizar e informar 
o máximo possível de 
pessoas, para o comba-
te das Hepatites Virais.
Entre os dias 21 e 31 de Ju-
lho, estaremos realizando 
testes rápidos de Hepatites 
B e C, além de esclareci-

mentos de dúvidas sobre 
o tema em todos os ESFs 
e no Centro de Saúde.
O evento pretende alertar 
a população sobre as con-
sequências das Hepatites 
e a colher o maior núme-
ro possível de testes, fa-
vorecendo o diagnóstico 
e o tratamento no início 
da doença. O teste é feito 
através da coleta de uma 
gota de sangue, com uma 
simples picada no dedo e 
o resultado é obtido em 
no máximo 15 minutos.

No dia 28 será celebrado o 
Dia mundial de Luta Con-
tra as Hepatites Virais. A 
hepatite é uma doença si-
lenciosa e pode ocorrer de 
diversas formas, sendo as 
mais comuns, as ocasiona-
das pelos vírus A, B e C. 
O principal problema das 
hepatites é que normal-
mente os pacientes infec-
tados não costumam ma-
nifestar sintomas no início 
do contágio e quando pro-
curam tratamento, a doen-
ça já está na fase crônica.

Pedágio da Dutra terá 
novo valor a partir do 

dia 1º de agosto

A partir da zero hora do 
dia 1º de agosto, passam a 
vigorar as novas tarifas de 
pedágio da Rodovia Pre-
sidente Dutra, administra-
da pela CCR NovaDutra, 
conforme autorização da 
ANTT - Agência Nacional 
de Transportes Terrestres.
A resolução que autori-
za o reajuste foi publica-
da no Diário Oficial da 
União de 24/07. A tarifa 
a ser praticada a partir de 
1/8/2014 para carros de 
passeio será alterada de 
R$ 10,10 para R$ 10,90, 
após o arredondamento. A 
revisão das tarifas foi feita 
com base, principalmen-
te, na variação do IPCA.
Em 18 anos de concessão, 
a CCR NovaDutra reali-
zou investimentos supe-

riores a R$ 10 bilhões na 
modernização da rodovia, 
sendo R$ 5.913 bilhões 
em operação e R$ 4.428 
bilhões em obras e equi-
pamentos. Em impostos, a 
Concessionária reco-
lheu mais R$ 2.198 bi-
lhões, sendo que R$ 455 
milhões foram pagos 
em ISS às 36 cidades 
servidas pela rodovia.
As melhorias implanta-
das pela CCR NovaDutra 
salvam cada vez mais vi-
das e os incentivos a pro-
jetos sociais, culturais, 
educacionais e esportivos 
já beneficiaram mais de 
1,2 milhão de pessoas.
Conheça os valores das ta-
rifas por praça de pedágio*:
Arujá (SP) - cobrança bi-
direcional - R$ 2,70 (*);

Guararema Norte (SP) 
- cobrança unidire-
cional - R$ 2,70 (*);
Guararema Sul (SP) 
- cobrança unidire-
cional - R$ 2,70 (*);
Jacareí (SP) - cobrança bi-
direcional - R$ 4,80 (*).
Moreira César (Pindamo-
nhangaba - SP), Itatiaia 
(RJ) e Viúva Graça (Sero-
pédica - RJ), cobrança bi-
direcional - R$ 10,90 (*).
Motocicletas pagarão, 
respectivamente, R$ 1,35 
(Arujá e Guararema),
R$ 2,40 (Jacareí) e R$ 
5,45 (Moreira César, Ita-
tiaia e Viúva Graça).
(*) para veículos comer-
ciais, a tarifa é multiplica-
da pelo número de eixos
Disque CCR Nova-
Dutra 0800-0173536


