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Servidores da Secretaria
de Saúde de Tremembé

recebem orientações para
melhorar agendamentos

de consulta

A Diretora Técnica I 
do Núcleo de Regula-
ção da DRS XVII Valé-
ria Santos se reuniu no 
último dia 26 de agosto 
com servidores técnicos 
do Setor de Regulação, 

Enfermeiros, Coordena-
dores do Pronto Atendi-
mento,  funcionários do 
setor administrativo da 
saúde, atendimento do 
Centro de Saúde, Coor-
denador de Saúde Fa-

bricio Galvão e com o 
Secretário de Saúde de 
Tremembé  José Már-
cio Araujo Guimarães.
O encontro serviu para 
levar aos servidores mu-
nicipais orientações e es-
clarecimentos para me-
lhorar o aproveitamento 
dos agendamentos de 
consultas e exames de 
média e alta complexida-
de junto aos prestadores, 
através do Sistema CROSS, 
cujos resultados já são no-
tórios junto a população.

Começam as obras do 
1º Centro de Eventos 

de Tremembé

Começou nesta semana 
as obras do 1º Centro de 
Eventos de Tremembé. 
O convênio foi assinado 
pelo prefeito Marcelo Va-
queli em janeiro de 2014 
e destina R$ 2.455.120,06 
milhões captados junto ao 
DADE (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias) para a 
construção desta obra. O 
projeto  inclui um equipa-
mento estruturado com o 
que há de mais moderno 

em arquitetura e tecno-
logia, de médio porte em 
relação aos padrões inter-
nacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-
sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
Dados do Centro de Even-
tos em Tremembé - Área 
construída de 2.115,91 
m² (2 pavimentos) - Pal-
co com auditório com 302 
lugares entre comuns, obe-
sos, mobilidade reduzida 
e cadeirantes - Bibliote-

ca nos dois pavimentos - 
Elevador para cadeirantes 
- Espaço para oficinas de 
arte e música - Amplo es-
paço para desenvolvimen-
to de feiras e convenções
O Centro de Eventos 
de Tremembé está sen-
do construído ao lado do 
Palco Maestro Quintino, 
onde acontece os shows 
da Festa do Senhor Bom 
Jesus, onde hoje fun-
ciona o Conselho Tute-
lar no Centro da cidade.

Prefeitura inicia plantio de gramas 
na Praça Geraldo Costa

Prefeitura de Tremembé 
e Sebrae levam profissionais 

da beleza para Beauty Fair

Na manhã desta terça feira 
(09) a Prefeitura de Tre-
membé iniciou o plantio 
de gramas na Praça Ge-
raldo Costa no Centro.  

Profissionais da beleza de 
Tremembé tiveram a opor-
tunidade de conhecer as 
novidades do setor na Be-
auty Fair – Feira Interna-
cional de Beleza Profissio-
nal 2014, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Tremembé e o Sebrae. 

O objetivo do plantio, 
conforme revelou o pre-
feito Marcelo Vaqueli é 
atender uma proposta da 
prefeitura de melhorar 

Os empreendedores tive-
ram a disposição ônibus 
e convites. A visita acon-
teceu no último dia 08.
A Feira
A Beauty Fair – Feira In-
ternacional de Beleza Pro-
fissional – está na sua 10ª 
edição e é considerada a 

a infraestrutura visando 
aperfeiçoar o aspecto vi-
sual e a limpeza da cidade.
O prefeito está acompa-
nhando de perto o descar-
regamento do primeiro ca-
minhão e a colocação das 
primeiras placas de gra-
mas nos canteiros da Pra-
ça.  “A Praça da Estação 
é um espaço em que rece-
bemos milhares de turis-
tas todos os anos. Temos 
que preservá-la e deixá-la 
ainda mais bonita para os 
visitantes e principalmente 
para o nosso povo. Em bre-
ve levaremos esse projeto 
para outros bairros da ci-
dade” – finalizou Vaqueli.

maior do setor na Améri-
cas e a segunda maior no 
mundo, contribuindo dire-
tamente para o crescimen-
to da economia, trabalho e 
turismo no país. Este ano, 
ela será promovida de 6 a 9 
de setembro, no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo.
No ano passado, a Feira 
recebeu a visita de mais 
de 145 mil profissionais, 
do Brasil e do exterior, 
que juntos movimentaram 
mais de R$450 milhões. 
Nesta edição, os profis-
sionais poderão participar 
da feira comercial para 
negócios, além de acom-
panhar o lançamento de 
produtos, equipamentos 
e serviços para os seto-
res de cabelos, estética, 
manicure, maquiagem, 
podologia, massotera-
pia e varejo de beleza.

C.A.S.C.A. Completa
10 anos de fundação, 

lutas e conquistas

O C.A.S.C.A, Centro de 
Atendimento Social à 
Criança e ao Adolescente 
é uma organização não go-
vernamental sem fins lu-
crativos. Tem como missão 
proporcionar atendimen-
tos à criança, adolescentes 
e suas famílias em situação 
de vulnerabilidade social.
Durante esses anos foi 
desenvolvido atividades 
como: Atendimento so-
cial; atendimento psicoló-
gico; curso de manicure e 
reforço escolar para crian-
ças e adolescentes com 
baixo rendimento escolar.

Neste mês  de agosto, o 
C.A.S.C.A completou 
10 anos de atividades 
no município de Tre-
membé, totalizando até 
o momento 10.693(Dez 
mil, seiscentos e noven-
ta e três) atendimentos.
E para que possamos dar 
continuidade a esse tra-
balho necessitamos de 
parceiros, sócios contri-
buintes, voluntários. As 
doações podem ser depo-
sitados em conta bancária. 
Aguardamos sua visita.
Centro de Atendi-
mento Social à Crian-

ça e ao Adolescente
Rua Bom Jesus, nº 61 – 
Centro – Tremembé/SP
Inscrito no CNPJ: 
07.098.359/0001-92 - 
CMDCA nº. 005/2005
CMAS nº011/2006 
, Utilidade Públi-
ca Federal nº 3.016
Telefone:(12) 3674-
1284  E-mail: cascafa-
m i l i a @ y a h o o . c o m . b r
Entre na nossa pági-
na no facebook (ong.
casca@facebook.com)
Doações:  Caixa Econô-
mica Federal Agência- 
1817     Conta: 013.3247-2
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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.

Miscelânea
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.

Editorial
Humilham-nos quando 
nos fazem presos em nos-
sas próprias casas com 
medo de sair e sofrer 
violências. Sentimo-nos 
como verdadeiros bandi-
dos recolhidos em nosso 
próprio lar com um apara-
to de segurança instalado 
igual aqueles encontrados 
em presídios. Humilham-
nos quando sabemos que 
na escola pouco se apren-
de e que esta educação de 
longe significa a formação 
de um homem para o bem.
Humilham-nos quando nos 
dão uma esmola quando so-
mos considerados pobres.
Humilham-nos quando 
depois de trabalhar uma 
vida inteira e contribuir 
nos oferecem remédios 
dizendo que é de graça.
Humilham-nos quando 
nos fazem esperar ho-
ras, dias, meses e até 
anos para nos ofere-
cer uma péssima saúde.

Humilham-nos quando 
depois de anos e anos de 
vida, trabalho e contri-
buição nos fazem passar 
por provas para não pagar 
mais transporte, cuja dig-
nidade existiria em termos 
condições de utilizar des-
tes transportes com nos-
sos próprios recursos, até 
porque o custo da passa-
gem liberada é repassada 
a terceiros. Humilham-nos 
por saber que para mui-
tos a vida é difícil, visto 
que a economia é condu-
zida para ver os cidadãos 
endividados e submissos  
Humilham-nos em saber 
que o país é muito rico e 
que a economia ao mesmo 
tempo em que protege os 
mais afortunados tornam 
mais carentes e depen-
dentes os mais pobres.
Humilham-nos quando 
são discriminados os po-
bres, maus vestidos, cujo 
maior valor é dado as 

aparências e não àque-
las que se revelam por 
valores do bem, da justi-
ça e do desprendimento.
Humilham-nos ao ver 
que a injustiça prevale-
ce onde quem pode mais 
sai sempre beneficiado.
Sem dignidade, humilha-
do, chantageado, engana-
do, de mãos e pés atados, 
amedrontados, com baixa 
estima ficamos a mercê 
de mandos e desmandos.
Sem imediatismos, com 
uma nova cultura e menta-
lidade voltada para o bem 
comum, a solidariedade, 
ao resgate e valorização 
das instituições que an-
dam abaladas, uma nova 
luz poderá ser vista no 
fim do túnel e o homem 
poderá também resgatar 
sua dignidade. O país é 
rico o suficiente para man-
ter seu povo trabalhan-
do ganhado seu dinheiro 
com dignidade e ser feliz.



01-15 de Setembro de 2014 página 3A GAzetA de tremembé

Prefeito prestigia evento de 
lançamento do 1º Complexo

Industrial e Logístico
de Tremembé

Na tarde do último dia 
30, o prefeito Marcelo 
Vaqueli acompanhado do 
secretário municipal de 
assuntos jurídicos Marco 
Antônio Queiroz Moreira, 
participou do evento de 
lançamento do 1º CILO 
(Complexo Industrial e 
Logístico) de Tremembé. 
A solenidade aconteceu no 
local onde será construído 
o novo empreendimento e 
contou com a presença de 
diversos empresários que 

estão investindo na cidade.
O CILO já disponibili-
za mais de 40 lotes para 
empresas de pequeno, 
médio e grande porte, na 
Rodovia Amador Bue-
no da Veiga. São 199.710 
m² para construir galpões 
de estocagem, armaze-
nagem, distribuição ou 
produção preparados para 
atender indústrias dos 
mais variados segmentos.
O projeto tramitava desde 
o início de 2013 e, segundo 

o prefeito Marcelo Vaque-
li, só pôde ser aprovado 
graças a Lei de Incentivo 
Fiscal que a nova Admi-
nistração criou e aprovou 
junto a Câmara Munici-
pal. “Mais um passo para 
o desenvolvimento de 
Tremembé. É uma inicia-
tiva muito importante para 
garantir emprego para as 
pessoas daqui. Há muitos 
anos que o povo tem que 
buscar emprego fora. As 
coisas já estão começando 
a mudar e estamos alegres 
com isso. Com a vinda 
dessas empresas para o 
município, iremos gerar 
renda para a cidade e assim 
aumentar as melhorias” 
– comemorou o prefeito.
Mais informações no site 
c i lo t remembe .com.br

Comunicado sobre
Processo Seletivo de

desinsetizadores

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, Estado de São 
Paulo, torna público o 
comunicado 01 do Edital 
nº 02/2014 que trata da 
abertura de Processo Se-
letivo visando contratação 
temporária de excepcional 
interesse público de DE-
SINSETIZADORES, com 
as seguintes informações:
1º. DAS INSCRIÇÕES:
Ficam deferidas todas as 
inscrições efetuadas para a 
função de Desinsetizador, 
feitas nos dias 28 e 29 de 
agosto de 2014, das 9 às 12 
horas e das 13 às 16 horas.
2º. DO PROCES-
SO SELETIVO:

A prova do Processo Sele-
tivo será realizada no dia 
13 de setembro de 2014, na 
EMEF “Profª Maria Dulce 
David de Paiva”, situada 
na Rua Irai, 100, Parque 
das Fontes, Tremembé, 
Estado de São Paulo, com 
início às 9 horas e en-
cerramento às 12 horas.
3º. DA ABERTURA 
E DO FECHAMEN-
TO DO PORTÃO:
No dia da prova, 
13/09/2014, o portão de 
acesso da EMEF “Profª 
Maria Dulce David de Pai-
va”, situada na Rua Irai, 
100, Parque das Fontes, 
Tremembé, Estado de São 
Paulo, será aberto impre-
terivelmente às 8 horas 

e 15 minutos e fechado 
às 8 horas e 45 minutos.
4º. DO ACESSO AO 
LOCAL DA PROVA:
O candidato que não che-
gar até às 8 horas e 45 
minutos, no dia da pro-
va, 13/09/2014, na EMEF 
“Profª Maria Dulce Da-
vid de Paiva”, situada 
na Rua Irai, 100, Parque 
das Fontes, Tremembé, 
Estado de São Paulo, 
não terá acesso ao lo-
cal, em hipótese alguma.
5º. DA OBRIGATORIE-
DADE DO CANDIDATO:
O candidato deverá es-
tar munido, obrigatoria-
mente, no dia da prova, 
13/09/2014, de caneta 
esferográfica azul ou pre-
ta, lápis preto, borracha, 
ficha de inscrição e docu-
mento oficial com foto.
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Tremembé, 1º de setem-
bro de 2014. José Már-
cio Araújo Guimarães
Secretário de Saúde

Tremembé consegue
áreas para projetos

de melhorias

O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Marcio de Araujo Guima-
rães se reuniu na manhã 
desta quarta feira com o 
Secretário de Adminis-
tração Penitenciária do 
Estado de São Paulo Lou-
rival Gomes para cobrar 

a doação de duas áreas 
pertencentes à respectiva 
pasta.  Na ocasião, o pre-
feito municipal apresen-
tou o projeto que inclui 
pólo industrial, creche e 
casas populares que serão 
construídos em áreas que 
poderiam se transformar 
em presídios no futuro.

Decorrente deste encon-
tro, o Secretário de Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado de São Paulo Lou-
rival Gomes já deu anda-
mento no processo de do-
ação e publicará em breve 
um decreto de permissão e 
uso imediato das áreas, em 
seguida será encaminha-
do o Projeto de Lei para 
permitir a efetiva doação. 
- Área 1 com 59.978,99 
m²  e 363.924,15 m²
- Área 2 com 18.729,89 
m², constituída de par-
te do imóvel da Pe-
nitenciária Feminina 
“Santa Maria Eu-
frásia Pelletier”. 

Tremembé - Começam as obras 
de asfalto na Rua Octaciano
Xavier de Castro no Benvirá

A Prefeitura de Tremembé 
iniciou as obras para asfal-
tar a rua Octaciano Xavier 
de Castro no Benvirá. As 
benfeitorias iniciaram na 
manhã desta segunda-fei-
ra (08). A pavimentação 
desta via é uma antiga rei-
vindicação dos moradores. 
Sabendo disso, a prefeitura 

agilizou mais este trabalho.
“Nós trabalhamos para 
atender aos anseios da po-
pulação. Faremos diversos 
novos asfaltos em ruas bas-
tante problemáticas. Feliz-
mente iniciamos mais esta 
obra que certamente vai 
melhorar a vida dos mo-
radores da região”, disse o 

prefeito Marcelo Vaqueli.
As próximas vias a rece-
berem asfalto são: Rua 
Nicolau Couto Ruiz (Re-
tiro Feliz), Avenida San-
ta Isabel e Agostinho 
Manfredini (Vera Cruz), 
Avenida Rodolfo de Bon-
na (Canaã),  Jardim Ana 
Cândida e Vale das Flores.

Prefeitura de Tremembé
promove programa de

anistia de encargos de IPTU 
e outros tributos

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, está concedendo, 
desde o dia 20 de agosto, 
a oportunidade de contri-
buintes regularizarem seus 
débitos com a municipali-
dade. Trata-se de um pro-
grama de valorização ao 
bom contribuinte para pa-

gamento de quaisquer dé-
bitos tributários e não-tri-
butários existentes até 31 
de dezembro de 2013 com 
o abatimento de 100% de 
multas, juros de mora e 
honorários advocatícios.
Os débitos poderão ser 
parcelados em 4 (qua-
tro) parcelas até o dia 

30 de setembro, pror-
rogando-se o pagamen-
to em 3 (três) parcelas 
até o dia 31 de outubro.
Os contribuintes podem 
obter mais informações 
no Setor de Dívida Ativa/
Execução Fiscal ou atra-
vés do telefone (12) 3607-
1023 ou (12) 3607-1024.
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Tremembé Obras da
Quadra Coberta no Jardim 
dos Eucaliptos continuam 

a todo vapor

As obras do Centro de La-
zer do Trabalhador “João 
Batista do Nascimento 
Lima”, a popular Quadra 
Coberta no Jardim dos 
Eucaliptos continuam a 
todo vapor. Com a super-
visão quase que diária 
do prefeito Marcelo Va-
queli, as primeiras qua-
dras começam a aparecer 
aos olhos da população. 
Quem passar pelo local já 
vai visualizar as obras da 
quadra poliesportiva, da 
quadra de vôlei de areia, 
do playground, da lan-
chonete e dos vestiários.
A previsão de entrega é 
para dezembro de 2014.
O valor do investimen-

to é de R$ 1.545.885,66 
realizado através de um 
convênio com o DADE 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento 
das Estâncias) da Se-
cretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.
Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, o investimento 
servirá para reforma com-
pleta na quadra coberta 
e na pista de Atletismo 
e construção de pista de 
skate,  quadra de areia,  
pista de salto, quadra po-
liesportiva, playground, 
lanchonete, sani-
tários e vestiários.
O Prefeito Marcelo Va-

queli comentou o anda-
mento das obras.  “Estou 
bastante satisfeito com 
andamento das obras deste 
que era um antigo sonho 
de Tremembé, espero en-
tregar o mais rápido pos-
sível esta importante fer-
ramenta de esporte, lazer e 
entretenimento e que auxi-
lia a tirar muitos jovens da 
ociosidade, criminalidade 
e do mundo das drogas. 
Assim como esta, iremos 
revitalizar outras quadras 
poliesportivas em outros 
bairros e assim dissemi-
nar as várias modalidades 
esportivas entre os habi-
tantes de nosso municí-
pio” finalizou o gestor.

Prefeito de Tremembé
recebe presidentes de

grêmios estudantis

Na tarde desta sexta feira   
o Prefeito Marcelo Vaque-
li recebeu em seu gabinete 
os alunos Gabriel Okubo 
Carius e Leonardo Lemes 
da Silva, presidentes dos 
grêmios estudantis das Es-
colas Amália Garcia Ribei-
ro Patto e Manuel Cabral 
respectivamente. O encon-
tro serviu para criação de 
uma parceria entre a Pre-
feitura e as escolas a fim 
de arrecadar fundos para 

participação dos alunos no 
Projeto “Jovens Protago-
nistas”. O projeto “Jovens 
Protagonistas”  foi criado 
com o objetivo de promo-
ver na escola o respeito à 
diversidade. Sua proposta 
utiliza metodologias pró-
prias e inovadoras, a fim 
de capacitar jovens tornan-
do-os seguros de suas prá-
ticas como protagonistas e 
facilitadores em oficinas 
de discussões sobre: Se-

xualidade, Álcool e outras 
Drogas; Bullying; Violên-
cia Cotidiana e Urbana; 
Identidade de Gênero (gê-
nero em que uma pessoa 
se identifica); Orientação 
Sexual; Homofobia; Ho-
mossexualidade; Universo 
LGBTs (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Travestis); 
Gravidez na Adolescên-
cia; Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis; HIV/
Aids e Discriminação.

7 de Setembro em
Tremembé

O Brasil comemora 192 
anos de sua independên-
cia. Em tremembé o des-
file aconteceu primeiro 
na Praça Geraldo Costa 
com o hasteamento das 
Bandeiras de Tremem-
bé, Estado de São Pau-
lo e Brasil, os hinos de 

Tremembé e o Nacional 
Brasileiro foram execu-
tados antes do desfile. 
Autoridades Civis e mili-
tares prestigiaram o even-
to no palanque montado na 
Avenida Tancredo Neves. 
Programas de prevenção 
de saude, todas Escolas 

municipais e corporações 
musicais abrilhantaram o 
7 de setembro. A Famu-
tre fechou o desfile com 
os sucessos do cinema e 
o famoso “SHOW DAS 
PODEROSAS”. O even-
to terminou o 12:00. 
Fotos: Pedrão Simões.


