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Obras no Mercado
Municipal de Tremembé

estão a todo vapor

Após contratação de nova 
empresa, as obras de re-
vitalização e ampliação 
do Mercado Munici-
pal de Tremembé estão 
a todo vapor. O prefeito 
Marcelo Vaqueli esteve 
no local acompanhando 
o andamento dos servi-
ços na última sexta-feira, 
dia 09, e pôde conferir 
de perto a qualidade na 
execução das obras. Um 
dos símbolos turísticos 
da cidade, o mercado es-
tava fechado à popula-
ção há quase quatro anos.
“Tivemos uma reunião 
com a empresa que está re-
alizando a reforma e exigi-
mos a garantia de que a obra 
cumprirá o cronograma e 
será entregue no prazo es-
tipulado, que é de três me-
ses”, disse o prefeito. Para 
a conclusão, é necessário 
terminar a instalação elé-
trica e hidráulica, realizar 
a pintura, canalização de 
águas pluviais, imperme-
abilização de áreas ex-
postas, revestir pisos e 

paredes, construção das 
calçadas com estaciona-
mento, acessibilidade e 
refazer parte da cobertura.
A revitalização do Merca-
do começou em junho de 
2011 com previsão de ser 
concluída em dezembro de 
2011, mas passou por uma 
série de problemas na exe-
cução da obra e falhas no 
projeto. Em 2013, depois 
de um pedido do prefeito 
Marcelo Vaqueli, uma or-
dem do DADE (Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias) 
autorizou que a prefeitura 
contratasse uma nova em-
presa para término da obra.
Para o prefeito Marcelo Va-
queli, os valores presentes 
desde sempre no Mercado 
Municipal, de proximi-
dade e da relação sempre 
cordial entre as pessoas, 
mais do que preservados, 
devem servir de espelho 
para futuras gerações. “O 
que o poder público pode 
oferecer nesse sentido, 
além de educação de qua-

lidade baseada em valores 
humanísticos, é a preser-
vação desses símbolos. 
O Mercado Municipal de 
Tremembé tem impor-
tância histórica e cultu-
ral, mas também social e 
econômica. Preservá-lo é 
conservar viva uma parte 
importante da história dos
 tremembeenses” – fi-
nalizou o prefeito.
O novo Mercado Mu-
nicipal terá 16 boxes 
que oferecerão serviços 
como: café, restauran-
te, chopperia, peixaria, 
hortifruti, artesanato, va-
riedades entre outros. 
Duas novas salas comer-
ciais estarão no complexo, 
além de banheiros públi-
cos e adaptados, fraldario 
e espaço para eventos. Os 
boxes e salas comerciais 
serão leiloados através
 de concorrência públi-
ca por maior valor. Em 
breve a prefeitura dis-
ponibilizará aos interes-
sados um espaço para 
realização do cadastro.

Vaqueli recebe crianças e
adolescentes do

“Projeto mais Educação”
de Tremembé

Durante a manhã desta se-
gunda feira (12), o prefei-
to de Tremembé, Marcelo 
Vaqueli, recebeu em seu 
gabinete a visita de alunos 
do Projeto Mais Educação. 
A visita fez parte do pro-
jeto de elaboração da 1ª 
Revista feita inteiramente 
com crianças e adolescen-
tes atendidas pelo Projeto.
Os alunos da “Imprensa 
Mirim” puderam conhe-
cer o gabinete do prefei-
to e aproveitaram o mo-
mento para fazer diversas 
perguntas que farão parte 

da revista. Durante a vi-
sita, os alunos pergunta-
ram sobre a vida pesso-
al do prefeito e sobre as 
várias melhorias que a 
educação de Tremembé 
irá receber nesta gestão.
O prefeito explicou que 
além do Mais Educa-
ção e das melhorias fí-
sicas de estruturação
 que está ocorrendo nas 
escolas e creches da ci-
dade, o principal objetivo 
é realizar ações que au-
mentem o IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da 

Educação Básica), que há 
anos se encontra em baixa.
Para o coordenador do 
projeto, Victor Naresi, 
visitas a instituições pú-
blicas como a Prefeitura 
atraem a atenção dos alu-
nos e enriquecem o apren-
dizado. “O que vemos em 
sala de aula, na teoria, é 
complementado na práti-
ca com as visitas aos lo-
cais históricos da cidade. 
O projeto vem resgatar a 
história do município para 
que o conhecimento não 
se perca”, disse Victor.

Palestra na Arquitetura
discutirá questõe

 ambientais do Vale
O Departamento de Arqui-
tetura e Urbanismo da Uni-
tau realiza, nesta quinta-
feira, 15, a palestra “Vale 
do Paraíba - questões am-
bientas da Serra da Man-
tiqueira”. O evento acon-
tece às 14h no auditório.
Para conduzir a palestra 
foi convidado o arquiteto 
e urbanista Prof. Dr. José 
Pedro de Oliveira Costa, 
criador do Parque da Serra 
do Mar, que discutirá prin-
cipalmente o tombamento 
da Serra da Mantiqueira. 
“O professor José Pedro 
foi convidado para falar 

sobre o assunto, pois ele é 
de Taubaté e está sempre 
ligado às questões am-
bientais da região”, expli-
cou o Prof. Me. Reinaldo 
Cabral, diretor do Depar-
tamento de Arquitetura.
A Serra da Mantiquei-
ra entrou em pauta pois 
há uma proposta em an-
damento para que a área 
seja reconhecida como
 patrimônio coleti-
vo, que precisa ser
 protegido pelo Esta-
do. Esse tombamento, 
contudo, envolve vá-
rias questões e interes-

ses públicos e privados.
O diretor do Departamen-
to destaca que a palestra é 
importante para a comuni-
dade e para a formação dos 
estudantes, pois ao longo 
do semestre os alunos es-
tudarão a Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
as questões ambientais en-
volvidas nela. O professor 
Reinaldo conta que, com o 
objetivo de complementar 
os estudos dos alunos, 
são realizadas palestras 
periodicamente - a últi-
ma foi sobre mobilida-
de urbana sustentável.

Aumento de imposto pode 
provocar 200 mil demissões 

após a Copa

Cerca de 200 mil bra-
sileiros podem perder 
o emprego após a Copa 
do Mundo, é o que crê o 
presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), Paulo 
Solmucci. Tudo por causa 
do aumento de impostos 
que o governo determinou 
sobre o setor de bebidas 
frias. A medida do go-
verno tem como objetivo 
obter superávit primário e 
compensar investimentos 

feitos no setor energético
Solmucci e outros repre-
sentantes do setor estive-
ram reunidos na manhã 
de hoje com o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega. 
Segundo ele, as demis-
sões ocorrerão no setor 
de bares e restaurantes 
caso seja mantida a taxa 
de aumento para cereve-
ja, refrigerantes, bebidas 
a base de soja e outras.
O aumento das alíquo-
tas foi anunciado no fim 

de abril, para entrar em 
vigor a partir de 1º de 
junho. A Abrasel defen-
de que o aumento da tri-
butação só aconteça no 
mês de outubro, com 
reajuste escalonado.
A previsão da Abrasel 
é que o aumento na tri-
butação possa gerar im-
pacto de 10% a 12% no 
preço das bebidas frias 
(cervejas, refrigeran-
tes, isotônicos e refres-
cos) para o consumidor.
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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. 
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Senai de Pindamonhangaba
divulga vagas de emprego

Senac Taubaté oferece 
cursos

No mês de maio, o Senac 
Taubaté está com inscri-
ções abertas para dois 
cursos rápidos nas áre-
as de redes e infraestrtu-
ra e computação gráfica.
O primeiro curso é de Ma-
nutenção de Microcom-

putadores, que capacita o 
aluno para montar e fazer 
manutenção de computa-
dores, além de conhecer 
seu funcionamento e o ma-
nuseio adequado do equi-
pamento. As aulas aconte-
cerão dos dias 15 de maio 

a 8 de julho, sempre as ter-
ças e quintas das 9h às 12h.
O outro curso é de In-
trodução ao 3DS 
Max 2014, em que o 
aluno é capacitado para 
manusear as diversas téc-
nicas e ferramentas da 
versão 2014 do software 
3ds Max, com os méto-
dos de criação de objetos, 
texturização, iluminação e 
animação. O curso será do 
dia 15 de maio a 17 de ju-
nho, das 13h30 às 17h30.
Mais informações sobre 
inscrições e preços po-
dem ser tiradas pelo tele-
fone (12) 2125-6099 ou 
na secretaria do Senac 
Taubaté, localizado na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202, Jardim Eulália.
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Nesta sexta feira, 09 de 
maio, a Praça da Estação 
será palco de um espetá-
culo teatral. Através do 
projeto Teatro de Graça 
na Praça, a atriz Elizabeth 
Savala encenará a comé-
dia A.M.A.D.A.S. Asso-
ciação de Mulheres que 
Acordam Despencadas.

Na peça, a atriz assume o 
papel de uma mulher que 
chega à meia-idade e tem 
de responder às demandas 
de uma sociedade pau-
tada pelo materialismo 
e pela superficialidade.
Com o objetivo de difun-
dir a arte em diversas regi-
ões, a iniciativa nasceu de 

uma ideia da própria atriz. 
“Começamos o projeto 
em 2009, no Rio de Janei-
ro”, conta Elizabeth, que 
complementa: “É uma for-
ma de realizar um sonho 
antigo, de levar o teatro 
para todos os públicos”.
A Peça teatral tem início as 
20 horas e a entrada é franca.

Teatro de Graça na Praça: 
peça “A.M.A.D.A.S” em 

Tremembé

Estão abertas as inscrições 
para XVII Prova Pedestre 
Francisco Eugênio da Cos-
ta, conhecida popularmen-
te em Tremembé como 
“Corrida do Geninho”.
O evento organizado pelo 
Secretaria de Esportes 
da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, acontece no 
domingo, dia 25 de maio, 
às 9h, com concentra-
ção na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site www.minhasins-

c r i c o e s . c o m . b r / c o r -
r i d a d o g e n i n h o / 2 0 1 4 /
No dia 24 (sábado) de maio, 
os atletas devem compa-
recer a Praça da Estação 
para retirada do número 
de peito, das 13h às 17h.
As categorias iniciantes 
(até 15 anos), pré-mi-
rim e mirim masculi-
no e feminino possuem 
o percurso com 2Km e
 farão a larga-
da da prova às 9h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km 
com largada e chegada 

na Praça da Estação, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Os atletas menores de 18 
anos só poderão parti-
cipar da Prova Pedestre 
Geninho mediante au-
torização dos pais, téc-
nicos ou responsáveis.
Serão premiados os 
dez primeiros coloca-
dos de cada categoria.
Outras informações
 também podem ser 
obtidas pelo telefo-
ne (12) 3672-3147.

Tremembé abre
inscrições para

Prova Pedestre do
Geninho. Participe! O Ministério da Educação 

(MEC) divulgou as datas 
da aplicação do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM) em 2014. As 
provas serão nos dias 8 e 
9 de novembro. O edital 
do ENEM 2014 foi pu-
blicado nesta sexta-feira 
(9) no Diário Oficial da 
União e está disponível 
também no site da Inep.
A previsão do MEC é 
que 8,2 milhões de pes-
soas se inscrevam para 
realizar a prova, um cres-
cimento de 13,8% em 
relação a 2013, que teve 
7,2 milhões de inscritos.
As inscrições para o 
ENEM acontecem entre 
os dias 12 e 23 deste mês 
no site da Inep. O valor da 
taxa é de R$ 35, mas alu-
nos da rede pública e pes-
soas com renda familiar de 

até 1,5 salário mínimo são 
isentos. A taxa deve ser 
paga até dia 28 de maio.
A nota do exame pode 
ser usada para partici-
par de programas como o 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), que dis-
ponibiliza vagas no en-
sino superior público; o 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas em insti-
tuições privadas; e o Sis-
tema de Seleção Unifi-
cada do Ensino Técnico 
e Profissional (Sisutec),
 que destina a estu-
dantes vagas gratui-
tas em cursos técnicos. 
O Enem é também pré-re-
quisito para firmar contra-
tos pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
e para a obter bolsas de in-
tercâmbio pelo Programa 

Ciência sem Fronteiras.
No primeiro dia de prova, 
serão avaliados os conheci-
mentos em ciências huma-
nas e ciências da natureza. 
No segundo, os candidatos 
responderão a questões so-
bre linguagens, códigos e 
suas tecnologias, redação 
e matemática. Neste ano, 
serão mantidos os critérios 
de correção da redação. As 
provas com inserções ina-
dequadas serão zeradas.
“Sabemos o quanto o Enem 
é importante para o país 
do ponto de vista da opor-
tunidade que abre para os 
jovens e para os adultos. 
sabemos que, à medida 
que [o exame] vai sendo 
aperfeiçoado, vamos ven-
do mais confiança e geran-
do mais oportunidades”, 
ressaltou o ministro da 
Educação, Henrique Paim.

Provas do Enem 2014 
serão aplicadas nos 

dias 8 e 9 de novembro

Prefeitura de Tremembé 
convida população para 

audiência pública

Temos a honra de convi-
dar Vossa Senhoria para 
as audiências públicas, a 
serem realizadas no Salão 
Nobre da Câmara Muni-
cipal, no dia e horários 
abaixo relacionados, para 
apresentação da proposta 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício 
de 2015, e posterior apro-
vação, conforme dispos-
to no Parágrafo Único do 
Artigo 48 da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal (Lei 
n° 10112010), a saber:
DIA 23 DE MAIO DE 2014
- 1ª  Audiência – 9:00 
horas: Apresentação da 
proposta da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2015.
- 2ª Audiência – 10:00 
horas: Aprovação da 
proposta da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2015.
Convidamos também para 

participar da audiência 
pública, no próximo dia 
30 de maio, às 09:00 ho-
ras, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, onde 
será demonstrado e ava-
liado o cumprimento das 
metas fiscais do 1° Qua-
drimestre de 2014, con-
forme disposto no § 4°, 
do artigo 9°, da Lei Com-
plementar nº 10112000.
Contamos com 
sua presença.

Região do Vale não quer novos 
CDPs

O governador Geraldo 
Alckmin afirmou no final 
de semana, que as cida-
des da região descartaram 
o projeto de construção 
de novos CDPs Centro 
de detenção Provisória. 
Ele anunciou a publicação 
do edital para construir 12 
unidades prisionais, com 
investimento de R$ 641 
milhões -R$ 405 milhões 
do Governo do Estado e 

R$ 236 milhões do Minis-
tério da Justiça, abrindo 
dez mil vagas para presidi-
ários em seis regiões admi-
nistrativas de São Paulo. 
Alckmin disse que a es-
colha das regiões depen-
de de um consenso com 
as prefeituras. “As regi-
ões mais ricas não que-
rem a construção dos 
CDPs em suas cidades. 
Infelizmente, a comuni-

dade também fica receosa 
com a construção dos pre-
sídios. Não convencemos 
os prefeitos do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 
Onde precisamos de 
mais vagas, o pro-
jeto não foi aceito.  
O projeto, além das va-
gas prisionais, ofere-
ce 300 empregos dire-
tos e vários benefícios 
para a cidade”, afirmou.
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Prefeito de Tremembé
conquista um

caminhão e uma
máquina para a cidade

O prefeito Marcelo Vaque-
li, esteve na manhã desta 
quarta-feira, 30 de abril na 
cidade de Limeira, quando 
participou da cerimônia de 
entrega de mais duas belas 
ferramentas para o muni-
cípio. Tremembé foi con-
templada com um cami-
nhão caçamba e também 
com uma motoniveladora. 
Eles se somam a uma re-
troescavadeira, recebida 
pelo município em setem-
bro de 2013. Somando to-
dos equipamentos, Vaqueli 
já trouxe mais de 1 milhão 
de reais entre máquinas 
e caminhões em pouco 
mais de um ano de gestão.
O caminhão basculante 
que passa a fazer parte da 
frota municipal é do tipo 
6 por 4, trucado e traçado, 
da marca International, 
que é uma montadora de 
origem norte-americana, 
do grupo Navistar, com 

fábrica no Rio Grande do 
Sul. O caminhão é modelo 
“DuraStar”, com 274 ca-
valos de potência e conta 
com PBTC (Peso Bruto 
Total Combinado) de até 
42 toneladas. Esse veícu-
lo possui sistema elétri-
co Multiplex, de última 
geração, que possibilita 
centralização e distribui-
ção de energia elétrica e 
informações eletrônicas.
Já a nova motoniveladora 
recebida pela administra-
ção municipal é da marca 
New Holland, contando 
com motor turboalimen-
tado de seis cilindros em 
linha, quatro tempos, ten-
do potencia líquida no 
volante de 140 cavalos. 
O peso operacional che-
ga a 14,5 mil quilos, sen-
do acionado por motor a 
diesel e tendo transmissão 
sincronizada de seis mar-
chas avante e três à ré. A 

lâmina conta com facas e 
bordas cortantes substituí-
veis, com largura de 3,60 
metros e altura de 0,60 
metro, sendo que a rotação 
é de 360 graus. A cabine 
é fechada, com ar-condi-
cionado, tendo certifica-
ção contra capotagem e 
contra queda de materiais.
De acordo com o prefeito 
Vaqueli, a obtenção des-
ses novos equipamentos 
vai auxiliar significativa-
mente os trabalhos desen-
volvidos no município e 
permitirão uma agilização 
em várias ações executa-
das pela administração. 
“Temos várias frentes de 
trabalho, contamos com 
uma grande extensão de 
estradas rurais e, com cer-
teza, esses equipamentos 
vão contribuir bastante 
para que possamos melho-
rar o atendimento das de-
mandas existentes”, disse.

Tremembé está entre as 
10 cidades que
participarão do

“Projeto Desafio
Vanguarda”

Prefeitura de Tremembé 
realiza parceria com TV 
Vanguarda, afiliada à Rede 
Globo. A emissora está 
preparando uma série de 
reportagens especiais na 
região do Vale do Paraí-
ba, Serra da Mantiqueira 
e Litoral Norte, é o projeto 
“Desafio Vanguarda”. O 
repórter Bruno Pellegrine 
vai se unir a três atletas 
para percorrer um trecho de 
quase trezentos quilôme-
tros, passando por dez ci-
dades, entre elas Tremem-
bé. Nesse trajeto, o grupo 
vai experimentar diferen-
tes modalidades esporti-
vas, como corrida, nata-
ção, trekking e canoagem.
Em Tremembé, as ativi-
dades ocorrerão no dia 
05 de maio (Segunda-
feira), na Praça da Esta-
ção das 10 às 16 horas.
Atividades Desenvolvi-

das: Alongamento, Hip 
hop, Capoeira, Zumba, 
Gincana Popular (caça 
ao tesouro, corrida do 
saco, corrida perna de 
pau, corrida do chine-
lão, pega-pega rabinho).
Horários das Atividades:
10:00 – Aula de Zumba
10:00 – Hip Hop
11:00 – Gincana
11:00 – Apresenta-
ção e aula de capoeira
13:00 – Gincana
14:00 – Hip Hop
15:00 – Aula de Zumba
15:00 – Apresenta-
ção e aula de Judô
15:00 – Apresenta-
ção e aula de Jiu Jitsu
15:00 – Apresentação e aula 
de capoeira – Ginga Brasil
Haverá uma carreta da 
Drogaria Farma Conde a 
disposição dos muníci-
pes para realização de di-
versos exames gratuitos 

como: verificação de pres-
são arterial, glicose e etc.
A Secretaria de Saúde esta-
rá presente com distribui-
ção de material de preven-
ção a dengue, vacinação 
da gripe influenza (de 
acordo com as normas do 
Ministério Público), testes 
rápidos de HIV  e Sífilis.
O circuito será feito entre 
os dias 5 e 10 de maio, e 
as reportagens serão exibi-
das praticamente em tem-
po real nos telejornais da 
emissora. Haverá ainda a 
exibição de um programa 
especial com o resumo de 
toda aventura, no dia 17 
de maio. O objetivo des-
se trabalho jornalístico é 
motivar a prática espor-
tiva e também apresentar 
diferentes localidades da 
região aos telespectadores. 
Incentivando o turismo de 
aventura e o turismo rural.

Atletas da terceira Idade 
de Tremembé participam 
dos Jogos Regionais do 

Idoso 2014

A Prefeitura Municipal 
através do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé participou, com 
uma delegação de 13 atle-
tas dos Jogos Regionais 
do Idoso (JORI). A com-
petição, que foi disputa-
da em 14 modalidades e 
aconteceu de 24 a 27 de 
abril, em Caraguatatuba.
O objetivo do JORI é va-
lorizar e estimular a prá-
tica esportiva, como fator 
de promoção de saúde e 
bem estar, resgatando a 
autoestima do idoso para 

melhor convívio social.
O Fundo Social de Tre-
membé teve represen-
tantes nas seguintes 
modalidades: dama, do-
minó, buraco e dança.
Este ano, o JORI contou 
com a participarão de 23 
municípios:  Aparecida, 
Caçapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos do Jordão, 
Canas, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Igaratá, Ilhabela, Jacareí, 
Lavrinhas, Lorena, Parai-
buna, Pindamonhanga-
ba, Piquete, Potim, Santa 

Branca, Santa Isabel, São 
José dos Campos, São Se-
bastião, Taubaté e Ubatuba.
A Presidente do Fundo 
Social Andréa Vaqueli 
esteve presente na aber-
tura dos jogos e parabe-
nizou os atletas: ”“Quero 
parabenizar cada um de 
vocês pela dedicação e 
participação no Jori, de-
fendendo a nossa cidade. 
A preocupação da nos-
sa administração é cui-
dar das pessoas e não 
vamos deixar de olhar 
para vocês” – finalizou.

Prefeitura Municipal e 
SENAI iniciam aula do 

curso gratuito de
Auxiliar de Eletricista

Na tarde desta segunda-
feira, 05, o prefeito Mar-
celo Vaqueli acompanha-
do da Presidente do Fundo 
Social Andrea Vaqueli es-
tiveram presentes na car-
reta do Senai, estacionada 
em frente a Escola Ernani 
Gianico para formalizar 
o início das aulas e de-
sejar as boas vindas para 
os estudantes do curso de 
Auxiliar de Eletricista.

O curso, que é gratuito, é 
uma parceria da Prefeitu-
ra Municipal com o SE-
NAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial).
Em seu discurso, o prefeito 
destacou a importância dos 
alunos se prepararem para 
receber uma qualificação 
profissional e abrir a sua 
própria empresa, tornando 
assim, um empreendedor. 
Ele lembrou ainda que a 

Prefeitura está empenhada 
em ajudar essas pessoas, 
preparando-as para en-
frentar a competitividade 
do mercado. O curso tem 
número de vagas limita-
do a 24 para duas turmas 
de 12 alunos cada, nos 
períodos da tarde e noite.
Em breve novas tur-
mas e novos cursos es-
tarão disponíveis aos 
munícipes. Aguardem.


