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Parada de Natal e chegada
do Papai Noel acontecerá

dia 05 de dezembro
Traga sua família!

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes de Tremembé realiza 
no dia 05 de dezembro 
(quinta feira) uma grande 
Parada de Natal, com 12 
carros alegóricos temáti-
cos e a chegada do Papai 
Noel a bordo em um dos 
carros. No ano passado o 
evento não foi realizado 
na cidade, mas em anos 
anteriores milhares de fa-

mílias saíram às ruas para 
acompanhar o desfile, que 
encanta a todos com um 
show de cores e luzes. 
E segundo a Secretária 
Marcela Tupinambá, este 
ano não será diferente.
Os carros alegóricos che-
garão a Tremembé e per-
correrá diversas ruas da 
cidade. A parada de natal 
começa às 20 horas na 
Praça da Estação.  Nesta 
noite, o evento será en-

cerrado na mesma praça, 
onde haverá queimas de 
fogos, músicas natali-
nas, brincadeiras com as 
crianças e Papai Noel sau-
dando o público infantil.
Depois da chegada, o Pa-
pai Noel receberá as crian-
ças em sua casinha no cen-
tro da Praça Geraldo Costa 
até o dia 23 de dezembro.
Esperamos vocês!
Apoio: ABC Transportes, 
Resicontrol e Oxiteno.

Tremembé comemorou 
seu aniversário de

117 anos com sessão
Solene

A estância turística de Tre-
membé comemorou seus 
117 anos de emancipação 
política e administrativa 
neste dia 26 de Novembro.
Na Câmara Municipal foi 
realizada sessão solene 
com a presença de auto-
ridades civis, militares e 
eclesiásticas. O publico 

lotou as dependências da 
câmara municipal e tam-
bém foi registrado a pre-
sença de políticos de Nati-
vidade da Serra e Taubaté.
Foram homenageados:
- Teddy Berrante conhe-
cido funcionário público, 
musico e um dos autores 
do hino de Tremembé.

- Padre Alan Rudz Car-
valho Rebelo e Cabo 
PM Cláudio Roberto da 
Silva com o titulo de ci-
dadão Tremembeense. 
Foi registrada a presen-
ça do Sr. Laurindo Figu-
ro amigo e estimado em 
Tremembé e que conhe-
ce a história da cidade.

Programação oficial do Natal 
Iluminado em Tremembé 2013 
Várias novidades esperam por 

você confira!

O Natal Iluminado em 
Tremembé 2013 acon-
tece entre os dias 24 de 
novembro de 2013 a 
06 de janeiro de 2014 e 
está cheio de novidades!
Todos os anos o Natal 
Iluminado de Tremembé 
atrai famílias de todo o 
Vale do Paraíba para vi-
sitar a decoração natali-
na nas praças Padre Luiz 
Balmes e Geraldo Costa, 
que se tornam palco de 
um grande show de Natal 

com a invasão de luzes, 
enfeites temáticos e a vi-
sitada casa do Papai Noel.
Com uma programação 
diferenciada e voltada a 
família, a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes preparou para o ano 
de 2013 várias novida-
des: A antiga Estação vai 
se transformar em palco 
para shows regionais to-
dos os finais de semana, 
decoração com mais de 
70 mil lâmpadas, constru-

ção de uma casa para que 
o “bom velhinho” possa 
receber as crianças, es-
paço de artesanato com a 
participação do Programa 
Mais Educação organiza-
do pela APM (Associa-
ção de Pais e Mestres), 
praça de alimentação para 
acomodar os visitantes e 
um parque de diversões.
A casinha do Papai Noel 
ficará aberta para visita-
ção durante todo período 
do evento, das 20h às 23h.

Programação:
Dia 30/11 (Sábado)
- 20h, Olecram
- 22h, Banda Vinti
Dia 01/12 (Domingo)
- 19h, FAMUTRE (Fanfarra Municipal de Tremembé)
- 21h, Orquestra de violas e violões Itaboaté
Dia 05/12 (Quinta feira) 
- 20h, Grande Parada de Natal com a CHEGADA DO PAPAI NOEL, carros ale-
góricos e temáticos, distribuição de brindes e muito mais.
Dia 07/12 (Sábado)
- 20h, Banda Mais Q Amigos
Dia 08/12 (Domingo)
- 19h, Coral Oxitom
- 21h, Clube do Choro
Dia 13/12 (Sexta feira)
- 19h, Exposição de artes plásticas do Projeto Fazendo Arte
- 20h, Ballet do Projeto Fazendo Arte com o espetáculo “O Circo”
Dia 14/12 (Sábado)
- 18h, Culminância das Eletivas – Cabral Fest
Dia 15/12 (Domingo)
- 19h, Camerata de Violões e Banda do Projeto Fazendo Arte
- 21h, Banda Oito Ponto Zero
Dia 21/12 (Sábado)
- 20h, Orquestra Jovem Municipal de Tremembé “Cantata de Natal” do Projeto 
Fazendo Arte
Dia 22/12 (Domingo)
- 20h, Pedro Freire

Prefeito Vaqueli vai até o 
bairro Vale das Flores para 

ouvir moradores

Um encontro entre o pre-
feito Marcelo Vaqueli e 
os moradores do bairro 
Vale das Flores foi reali-
zado na noite desta quin-
ta-feira (28). O prefeito foi 
pessoalmente até o bairro 
ouvir os moradores com 
o objetivo de encontrar 
soluções às reivindica-
ções, esclarecer algumas 
verdades sobre boatos e 
apresentar as propostas de 
melhorias para a região.
Durante o encontro, os 
moradores falaram de 
uma reivindicação antiga, 
a péssima situação asfál-
tica no bairro. Segundo o 
prefeito Marcelo Vaqueli, 
o deputado Padre Afonso 
disponibilizou a quantia 
de R$300.000,00 para me-
lhorias no recapeamen-
to do bairro e o deputado 
Vitor Sapienza contribui 

com mais R$200.000,00 
para o mesmo objetivo. 
Esse dinheiro deverá estar 
nos cofres da prefeitura 
em meados de fevereiro 
de 2014, depois da assi-
natura do convênio junto 
ao Governo Estadual. “O 
projeto para melhoria no 
bairro está pronto, esta-
mos aguardando somen-
te o Governo do Estado 
para assinarmos o convê-
nio e finalmente termos 
a liberação dessa verba. 
Assim que liberado, no 
dia seguinte começam as 
melhorias no Vale das Flo-
res” – anunciou Vaqueli.
O prefeito anunciou tam-
bém que a pedido dos 
próprios moradores, o pro-
grama “Minha Casa, Mi-
nha Vida” não será mais 
instalado no bairro. “Vo-
cês tem a minha palavra 

que a prefeitura vai pro-
curar outro terreno para o 
Minha Casa, Minha Vida. 
Aproveito o momento para 
anunciar que coisas boas 
vão vir para cá, como a 
creche que em breve será 
instalada na Flor do Vale 
e atenderá também as 
crianças dessa região” .
Os moradores avaliaram 
como positivo o encontro. 
“Queremos agradecer ao 
senhor prefeito pelo pou-
co que foi feito por nós 
neste ano, pois nem esse 
pouco a outra gestão não 
fez. Nunca um prefeito 
foi homem e pisou aqui 
para ouvir os moradores. 
Acreditamos em você e 
vamos aguardar as melho-
rias. Obrigado Vaqueli” 
– finalizou Elder Oli-
veira Carvalho, mo-
rador do bairro.
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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.

MISCELANEA^ Prefeitura de Tremembé 
realiza obras preventivas  

de manutenção na rede de 
esgoto

O Departamento de 
Obras Urbanas da Pre-
feitura de Tremembé,  
começou a realizar no dia 
04 de novembro a Limpe-
za de Galeria de Esgoto na 
Rua Hermes da Fonseca 
no Centro de Tremembé. 
A Prefeitura usou uma 

retroescavadeira para 
limpar o cano de esgo-
to para prevenir de es-
tragos maiores causados 
pelas enchentes ocorri-
das em épocas de chuvas 
que começa no verão  
( mais em janeiro ). 
A previsão do Depar-

tamento de Obras, é 
que essa obra preven-
tiva seja realizada em 
todo o município para o 
bem estar da população. 
Assim como a instala-
ção da rede de esgoto em 
toda a região da Flor do 
Campo e bairros vizinhos.

Desejo um feliz aniversá-
rio a nossa querida Tre-
membé, manifesto aqui 
primeiramente o orgulho 
que sinto de ser filho desta 
terra, a qual por nada tro-
caria, onde contribuo com 
o meu trabalho para fazer 
dessa cidade um lugar 
ainda melhor de se viver.
Sinto imensurável orgu-
lho de nossa cidade, de 
suas belezas e histórias 
incomparáveis, de locali-
zação geográfica privile-
giada. Tremembé é, aci-

ma de tudo, um lugar de 
gente de bem, acolhedora.
Comemorar seu aniver-
sário me deixa extasia-
do. Tudo que diz res-
peito a ela me interessa.  
Cuido dela e a defen-
do como quem defen-
do a minha família, 
 por isso, posso dizer 
que Tremembé é para 
mim um grande amor!
Ela, minha amada cida-
de está em um proces-
so de desenvolvimento 
contínuo. Sei que não 

sou o único a se orgulhar 
de morar aqui, e por isso 
divido essa alegria com 
todos vocês que se sen-
tem assim, sei que vocês 
tremembeenses nascidos 
nessa terra assim como eu, 
ou, aqueles que a adota-
ram como sua cidade, ze-
lam por ela e a defendem.
Feliz aniversário, que-
rida Tremembé! Para-
béns pelos seus 117 anos!
Marcelo Vaqueli – Prefei-
to Municipal da Estância 
Turística de Tremembé

Prefeito faz homenagem de
Aniversário aos 117 anos do

município de Tremembé
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Educação inclusiva de 
Tremembé está entre as 

melhores do Brasil

Neste ano de 2013 a Edu-
cação Especial do municí-
pio realizou uma série de 
ações visando criar am-
bientes educacionais in-
clusivos, oferecer a cada 
criança com deficiência, 
autismo ou dificuldades 
acentuadas de aprendiza-
gem, igualdade de opor-
tunidades e o desenvol-
vimento pleno de suas 
potencialidades.  Essas 
ações englobaram a ex-
pansão das Salas de Re-
cursos Multifuncionais 
nas escolas da rede muni-
cipal, a criação da Sala de 
Estimulação Pedagógica 
para a Educação Infantil, 
promoção de aula de LI-
BRAS para alunos “ou-
vintes”, investimentos na 
formação dos professores 
das Salas de Recursos, 
promoção de curso de LI-
BRAS e Braille para pais e 
professores e contratação 
de diversos Intérpretes de 
LIBRAS e Profissionais de 
Apoio para acompanhar as 
crianças em Sala de aula,  
quando necessário.
Em outubro a Secreta-
ria Municipal de Edu-
cação descreveu essas 
ações em um relato de 
experiência de educa-
ção especial inclusiva no 
“III Prêmio Experiência 
Educacionais Inclusivas 
(PEEI) – a escola apren-
dendo com as diferenças”, 
promovido pelo MEC.
O III PEEI teve como obje-

tivo identificar, promover 
e valorizar experiências 
efetivas de inclusão, rea-
lizadas no país em 2013. 
Assim, foram seleciona-
dos os Relatos de Experi-
ência que mais se desta-
caram entre as Secretarias 
de Educação das Escolas 
Públicas de todo o Brasil.
Após análise do relato de 
experiência e visita de téc-
nico do MEC às escolas 
municipais, a Educação 
Especial de Tremembé, 
na perspectiva da Educa-
ção Inclusiva ficou sele-
cionada entre as sete me-
lhores do país. Segundo 
a coordenadora da Edu-
cação Especial no muni-
cípio Daniela G. R. Renó  
‘“Essa classificação no 
III PEEI vem confir-
mar nossas hipóteses so-
bre o trabalho realizado.  
Acreditamos que as cha-
ves para experiências 
educacionais de sucesso 
sejam aprofundamento te-
órico, dedicação e a força 
de um trabalho de equipe. 
O fundamental de nosso 
trabalho ter sido selecio-
nado nesse prêmio é sa-
bermos que estamos no 
caminho certo para uma 
escola democrática e Inclu-
siva que traga benefícios 
a todos os envolvidos.”.
Além desta colo-
cação no III PEEI  
a Secretaria de Educação 
em parceria com a pro-
fessora de Braille Luciane 

Molina, se inscreveu para 
o IV Prêmio Ações Inclu-
sivas para Pessoas com 
Deficiência, promovido 
pela Secretaria de Esta-
do dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São 
Paulo. Esse prêmio será re-
alizado visando identificar 
e dar visibilidade às práti-
cas inclusivas voltadas às 
pessoas com deficiência 
no Estado de São Paulo.
A Secretaria Municipal 
de Educação de Tremem-
bé ficou classificada entre 
as melhores do Estado e 
a Cerimônia de Entre-
ga do IV Prêmio Ações 
Inclusivas para as Pes-
soas com Deficiência 
do Estado de São Paulo, 
ocorrerá no dia 12 de de-
zembro de 2013, às 18h,  
em São Paulo.
Segundo a Secretaria 
Municipal de Educação 
Dra Cristiana Mercadan-
te Esper Berthoud “É um 
grande orgulho para a 
Secretaria de Educação 
ter o trabalho reconheci-
do pelos órgãos Federal e 
Estadual. A Educação In-
clusiva no município, sob 
a coordenação da profa.  
Daniela Renó atingiu ní-
veis altíssimos de quali-
dade e gostaria de parabe-
nizá-la publicamente pelo 
excelente trabalho que vem 
realizando. Estendo tam-
bém meus parabéns e agra-
decimentos às professores 
envolvidas no projeto.”

Secretaria de Saúde 
inicia processo de
informatização e
humanização em

Tremembé

Visando oferecer um me-
lhor atendimento para a 
população, a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Tremembé, está passando 
por um processo de infor-
matização. O objetivo é 
formar um banco de dados 
que estará disponível para 
todos os órgãos vinculados 
à Secretaria. O processo 
trará inúmeros benefícios 
como: agilizar o tempo 
de atendimento, serviço 
de pós consulta, triagem 
de pacientes, agendamen-
to de consultas, melho-
ria da comunicação entre 
unidades de saúde, entre 
outras melhorias. Para tan-
to, a colaboração da po-
pulação é essencial nessa 
fase inicial do processo.
Veja as princi-
pais melhorias:
A Marcação de Consultas
´ Agenda de marcação 
de Consulta eletrônica.
´ Agora os agendamen-
tos de consultas são fei-
tos por horário predefini-
do para cada profissional.
´ Agilizando o atendimento.
´ Evitando filas.
´ Possibilitando a marcação 
de consulta todos os dias 
do mês em todo período de 
atendimento das unidades.
´ A demanda de atendimen-
to é trabalhada mês a mês 
diminuindo o tempo de 
espera por uma consulta.
´ Horários de aten-
dimento variados.
´ Diminuindo o tempo de 
espera para o atendimento.
´ Reduzindo a concentra-
ção de pacientes aguar-
dando atendimento.
´ Cada consulta agendada 
é confirmada via telefone 
no dia anterior a consulta.
´ Cuidado com o pa-
ciente, humanizan-
do o atendimento.
´ Redução de 52% no nú-
mero de perda de vagas.
´ Aumento de 258% o nú-
mero de consultas que eram 
perdidas e foram realo-
cadas para outros pacien-
tes que aguardavam por 
uma vaga de atendimento.
´ 82 % dos pacientes che-

gam até 22 minutos antes 
do horário do atendimen-
to, o que antes era por 
horário de chegada, ou 
seja, o paciente tinha que 
chegar o mais cedo pos-
sível e esperar por longas 
horas para ser atendido. 
Hoje isso foi reduzido 
drasticamente de forma 
programada e acolhedora 
gerando maior conforto 
para os pacientes. Outro 
ponto importante é a or-
ganização na unidade que 
agora consegue comportar 
o número de munícipes 
diários com tranquilidade.
O Atendimento
´ Atendimento com 
Triagem eletrônica.
´ Implantação de um 
Toten de auto atendi-
mento no centro de saú-
de com a finalidade de:
´ Triar melhor cada mu-
nícipe que chega a uni-
dade e encaminhando ao 
destino correto dentro 
das nossas instalações.
´ Emissão de senhas de 
atendimento eletrônico 
organizando filas e redu-
zindo tempo de espera.
´ Marcação de re-
torno automático.
´ Verificação de dispo-
nibilidade de datas para 
realização de exames.
´ Controle de possibilida-
de de encaixe no dia do 
atendimento caso ocorra 
alguma desistência no dia 
da consulta. O paciente 
retira uma senha por espe-
cialidade e aguarda até um 
horário pré definido aonde 
se ocorrer alguma falta de 
paciente agendado ele con-
segue a possibilidade de 
ser atendido naquela vaga.
´ Acolhimen-
to automatizado
´ O paciente confirma a 
sua presença no Toten 
e o sistema já dispara a 
confirmação de chegada 
e o coloca na lista de pré-
consultas a serem execu-
tadas. O paciente aguarda 
ser chamado e realiza um 
pré-atendimento clinico, 
onde são verificadas situ-
ações complicadoras rela-

cionadas a consulta a ser 
executada posteriormente 
pelo especialista, neste 
procedimento o paciente 
faz alguns testes clínicos 
que logo na sequência são 
encaminhados ao médi-
co responsável gerando:
´ Acolhimen-
to mais humanizado.
´ Maior exatidão nos 
dados do atendimento.
´ Menor tempo de espera.
´ Atualização dos da-
dos cadastrais e situa-
ção de saúde desde o 
último atendimento.
´ Verificação da me-
dicação rotineira.
´ Orientação sobre pro-
gramas de saúde comple-
mentares e vacinações.
´ Melhor possibilida-
de de resultado efe-
tivo no diagnostico.
O Pós Atendimento
´ Foco no paciente
´ Ao sair do médico o pa-
ciente é encaminhado para 
triagem onde se necessá-
rio o sistema o encaminha 
para um retorno ou marca-
ção de exame, esta infor-
mação é triada e podemos 
agilizar o atendimento ve-
rificando se o exame so-
licitado já foi feito recen-
temente pelo paciente na 
unidade, o orientando so-
bre preparação para cada 
procedimento solicitado
´ Em até 5 dias após a 
consulta o paciente rece-
be uma ligação aonde ele 
vai responder a um breve 
questionário de como se 
sentiu na unidade, se foi 
atendido dentro do es-
perado, se o tratamento 
solicitado esta sendo rea-
lizado e o resultado deste 
procedimento, com isso:
´ Mantemos o pacien-
te sempre próximo 
dos nossos registros.
´ Acompanhamos e ga-
rantimos que o tra-
tamento do paciente 
seja o melhor possível.
´ Verificamos a visão do 
paciente das nossas ações 
e trabalhamos melhor nos-
sas atitudes para sempre 
oferecer o melhor sempre.

ANS suspende a venda 
de 150 planos de saúde 

de 41 operadoras
A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu nesta quarta-
feira a venda de 150 planos 
de saúde de 41 operado-
ras no território nacional. 
Descumprimento de pra-
zos máximos para marca-
ção de consultas, exames 
e cirurgias foram os prin-
cipais motivos para o can-
celamento. Outros moti-
vos como problemas com 
a cobertura dos procedi-
mentos, período de carên-

cia, rede de atendimento, 
reembolso e mecanismos 
de autorização para pro-
cedimentos pesaram para 
esta suspensão que vale a 
partir de segunda-feira até 
fevereiro de 2014. A ANS 
confirmou que 68 desses 
150 planos já estavam 
suspensos por problemas 
em monitoramentos ante-
riores. Outros 178 planos 
que estavam suspensos 
conseguiram regularizar 
os problemas apresentados 

e poderão voltar a ser co-
mercializados pelas suas 
operadoras. Cerca de 4,1 
milhões de consumidores 
são atendidos pelos 150 
planos com venda suspen-
sa. “Os beneficiários são 
protegidos e continuam 
sendo atendidos. O que a 
gente está fazendo é impe-
dir que novos consumido-
res se somem a eles [nesses 
planos com problemas]”, 
disse o diretor-presiden-
te da ANS, André Longo.
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Dermatologia do HU promove 
acampamento para crianças e 

jovens em tratamento de
doenças de pele

Cerca de 50 participan-
tes deverão integrar mais 
uma edição do Projeto 
DERMACAMP, realiza-
do pelo Serviço de Der-
matologia do Hospital 
Universitário de Taubaté. 
O programa visa a inte-
gração entre crianças e 
adolescentes com doenças 
raras e severas de pele.
A iniciativa do derma-
tologista, Dr. Samuel H. 
Mandelbaum, e enfermei-
ra, Maria Helena S. Man-
delbaum, será realizada 
entre os 14 e 17 de no-
vembro, no Acampamen-
to Flamoboaiã, na cidade 
de Pindamonhangaba. 
Além do público infantil, 
são esperados médicos 
e voluntários, que com-
põem a equipe de apoio.
O projeto DERMACAMP 
- Integração e Qualidade 
de Vida para as crianças 

com problemas de pele 
– é uma organização não 
governamental sem fins 
lucrativos, fundada em 
2001, coordenada pelos 
idealizadores. O objetivo 
é promover ações que con-
tribuam para inclusão so-
cial, melhoria na qualida-
de de vida e superação de 
desafios vivenciados por 
crianças e adolescentes 
com doenças raras de pele.
O DERMACAMP atua 
com uma nova forma de 
intervenção e abordagem 
junto a crianças, adoles-
centes e seus familiares, 
por meio de encontros pe-
riódicos e acampamentos 
temáticos, que utilizam 
atividades lúdicas, dinâ-
micas e educacionais (jo-
gos cooperativos, teatro, 
mímica, gincanas, músi-
cas, dança e muita aven-
tura). Essas atividades são 

especialmente planejadas 
para promover a integra-
ção, convivência com a di-
versidade e o autoconheci-
mento de crianças, jovens 
e familiares com doenças 
dermatológicas severas, 
que demonstram reflexos 
positivos sobre sua autoi-
magem, autoestima e for-
ma de lidar com a doença.
Atualmente, o projeto con-
grega 210 crianças e mais 
de 100 voluntários dos 
Estados do Rio de Janei-
ro, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Paraíba, além 
do Estado de São Paulo. 
Premiado internacional-
mente, o DERMACAMP 
conta com respaldo da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD). 
Para conhecer um pouco 
mais sobre o DERMA-
CAMP acesse: http://
www.dermacamp.org.br.

Receita libera consulta ao 6º lote 
de restituições do Imposto de 

Renda
A Receita Federal liberou 
às 9h desta sexta-feira (8) a 
consulta ao 6º lote de resti-
tuições do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF), 
ano-base 2012. 
O crédito será deposi-
tado em 18 de novem-
bro. Também podrá ser 
consultado lotes residu-
ais referentes aos exer-
cícios de 2012 a 2008, 

correspondentes aos 
anos de 2011 a 2007.  
As consultas podem ser 
feitas através do Receita 
Fone pelo número 146, 
pelo aplicativo da Receita 
para smartphones ou pelo 
site, no link www.receita.
fazenda.gov.br/Aplicaco-
es/Atrjo/ConsRest/Atual.
app/index.asp Neste lote, 
serão pagos R$ 2,1 bi-

lhões para mais de 2 mi-
lhões de contribuintes. 
Desse valor, cerca de R$ 
40 milhões serão para con-
tribuintes da região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
contemplando mais de 
45 mil contribuintes.  
Ao todo serão sete lo-
tes de restituição, o úl-
timo deve ser divul-
gado em dezembro.

Prefeitura Municipal realiza 
show em comemoração ao 
aniversário de Tremembé

Fazendo parte das come-
morações ao 117º ani-
versário do município 
de Tremembé, a prefei-
tura municipal realizará 
um grande show com a 
Banda Palace na Pra-
ça Geraldo Costa (Praça 
da Estação Ferroviária).  
O show vai acontecer 
no dia 25 de novembro, 
véspera da data de ani-
versário do município,  
dia 26, a partir das 21 horas.
Uma das marcas da 
Banda Palace é a gran-
de presença de público 
em suas apresentações.  
O show tem duração de 

três horas e tem um reper-
tório de músicas variadas 
de todos os estilos. Com 
músicos jovens e de gran-
de experiência musical,  
a Banda Palace garante um 
show com muita animação 
e vitalidade. Além da qua-
lidade musical, o restante 
fica por conta de seus baila-
rinos profissionais que in-
terpretam o show com co-
reografias especializadas.
Para presentear a popu-
lação de Tremembé, a 
prefeitura informa que 
realizará esse show ao 
ar livre para toda a po-
pulação tremembeense,  

como forma de pos-
sibilitar mais diver-
são e lazer para todos.  
Uma praça de alimenta-
ção para comodidade dos 
visitantes e um parque de 
diversões para alegria das 
crianças também fazem 
parte desta comemora-
ção. A entrada é gratuita.
Veja uma apresentação da 
Banda Palace no youtube: 
http://www.youtube.com/
watch?v=hUIblhj9MMo
A g u a r d e m ,  
logo informaremos 
as várias novidades 
para o Natal Ilumina-
do de Tremembé 2013.

À FRENTE DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ:

Pedrão Simões: - Bom dia Srº Prefeito, quando assumiu a prefeitura em 2013, a dívida era de 
R$ 53 milhões em caixa herdada da antiga administração, como o senhor está conseguindo 
pagar as dívidas com as empresas?
 Prefeito Marcelo Vaqueli: - DÍVIDA ERA DE R$ 53 MILHÕES, CHAMAMOS ALGUNS 
FORNECEDORES E RENEGOCIAMOS UMAS DIVIDAS, POR EXEMPLO: RENEGO-
CIAÇÕES COM A CLARO (Telefona Móvel) E A BANDEIRANTE ENERGIA, O DÉBITO 
FOI R$ 9,5 MILHÕES, COM A DIVIDA PAGA, A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 
DEU 4,5 Km DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. E DESSES R$ 3 MILHÕES FORAM DE UM 
ANO PARA O OUTRO.
 
Pedrão Simões: - O Srº junto com a Secretaria de Eventos fez eventos que trouxessem muito 
mais expectadores do que no previsto, qual era o esquema da organização e como foi a sa-
tisfação dos munícipes e como o comercio local e os barraqueiros lucraram nessas ocasiões?
 Prefeito Marcelo Vaqueli: - FOI UM BELO PLANEJAMENTO, COMEÇANDO COM O 
CARNAVAL DIFERENCIADO ATRAINDO MAIS FAMÍLIAS COM O CARNAVAL DIUR-
NO NO CASO DA MATINÊ TIPICAMENTE FREQUENTADO PELAS CRIANÇAS. PRE-
VENINDO QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO DOS VISITANTES, A SEGURANÇA 
NOS 4 DIAS FOI REFORÇADA E EVENTO FOI MAIS ATRATIVO. E EM SEGUIDA VIE-
RAM OUTROS EVENTOS INCLUSÍVE A FESTA DO SENHOR BOM JESUS QUE TEVE 
UM PREFIL PADRONIZADO, E FINALIZANDO O ANO TEREMOS A ILUMINAÇÃO 
DE NATAL QUE CONCERTEZA VAI ATRAIR MAIS VISITANTES.
 
Pedrão Simões: - Como que a população está vendo o atendimento na saúde?
 Prefeito Marcelo Vaqueli: -FOI DADO UMA NOVA ROUPAGEM NO ATENDIMENTO 
PÚBLICO, MAIS HUMANIZAÇÃO E MAIS AGILIDADE NO ATENDIMENTO AO MU-
NÍCIPE. E HOJE CONQUISTAMOS JUNTO A GOVERNO DO ESTADO UMA AMPLIA-
ÇÃO NO PRONTO ATENDEIMENTO (PA)
 
Pedrão Simões: - No Programa Tremembé + Educação, como os pais de alunos estão vendo 
procedimento, tem dado resultado?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - TAMBEM A SECRETARIA FEZ UM BELO TRABALHO NA 
EDUCAÇÃO. UM TRABALHO TECNICO ONDE CONQUISTAMOS VÁRIOS BENEFÍ-
CIOS PARA A NOSSA CIDADE COM MAIS EDUCAÇÃO ONDE O ALUNO PERMA-
NECE MAIS TEMPO NA ESCOLA PRATICANDO ALGUMAS MODALIDADES COMO 
DANÇAS, E ESPORTES. NESSE TEMPO INTEGRAL, ONDE RECEBE MAIS UMA ALI-
MENTAÇÃO SAUDÁVEL. CONSEGUIMOS ALGUMAS REFORMAS NAS ESCOLAS 
NO PRÓXIMO ANO. A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES IRÃO FAZER QUE A ES-
TRUTURA FÍSICA DE NOSSAS ESCOLA IRÃO SE COMPORTAR MELHOR NOSSAS 
CRIANÇAS E PROFESSORES.
 
Pedrão Simões: -A Cidade ultimamente sofre com o tráfico de drogas à noite e sem segurança, 
a população quer saber como tomar uma solução definitiva para acabar com esse problema?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - INFELIZMENTE NÃO SÓ EM NOSSA CIDADE, MAS ESSE 
MAU SE ALASTROU EM TODO O PAÍS.
POR ISSO ESTAMOS INVESTINDO EM EDUCAÇÃO FAZENDO QUE NÓS FIQUE-
MOS ALERTAS PARA QUE NOSSO JOVENS OCUPEM SEU TEMPO ESTUDANDO E 
PRATICANDO MAIS ESPORTES.
COM RELAÇÃO A SEGURANÇA ATUAL, ESTAMOS SEMPRE EM CONTATO COM AS 
POLÍCIAS CIVÍS E MILITARES PARA MINIMIZAR ESSE PROBLEMA.
 
Pedrão Simões: - Nosso município tem bairros que não possuem rede de esgoto, luz, acesso a 
internet de alta velocidade e transporte escolar. Quais são as maneiras para a inclusão sócio-e-
conômica para o desenvolvimento do nosso município?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: -COM RESPEITO AO SANEAMENTO BÁSICO, RECEBMOS 
UMA BOA NOTÍCIA, DEPOIS DE MUITA COBRANÇA JUNTO A SABESP, O TRATA-
MENTO DE ESGOTO NO BAIRRO PADRE ETERNO SERÁ CONCLUIDO NA REGIÃO 
DO MARACAIBO. JÁ ESTÁ SENDO OCORRIDO O PROJETO EXECUTIVO DA OBRA 
DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. EM RESPEITO A INTERNET, JÁ ESTÁ SENDO LIBERA-
DO O ACESSA SP PARA OS NOSSO JOVENS. QUANTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, 
JÁ ESTÁ SOB-CONTROLE.
 
 Pedrão Simões: - O Srº pretende trazer as industrias para gerar emprego e renda para a nossa 
cidade, quando elas virão, e quais são as indústrias para o município?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - ÓTIMA PERGUNTA! ESSE FOI UM MARCO EM NOSSA 
CAMPANHA EM 2012. GRAÇAS A DEUS ESTÁ ACONTECENDO. FOI UM BOM TRA-
BALHO ENTRE A CÃMARA MUNICIPAL E A PREFEITURA PARA APROVAR UMA 
LEI DE INCENTIVO FISCAL PARA ATRAIR EMPRESÁRIOS PARA TREMEMBÉ E ES-
TAMO CONSEGUINDO. E COM ISSO VAI GERAR EMPREGOS E MELHOR ARRECA-
DAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.
 

Pedrão Simões: - Qual é a mensagem de natal que o senhor deseja para os nosso munícipes?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - DESEJO a todos OS TREMEMBEENSES QUE CONTINUEME 
ACREDITANDO NUMA CIDADE MELHOR QUE JUNTOS CONSEGUIREMOS. E QUE 
O NATAL SEJA DE PAZ E SABEDORIA PARA TODOS!

A Gazeta dos Municípios junto com o 
freelance Pedrão Simões entrevista o 

Prefeito Marcelo Vaqueli sobre o
1º Ano de seu Mandato


