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Prefeitura de Tremembé 
revitaliza Bica Nossa

Senhora da Glória 

Marcelo Vaqueli e
Prefeitos da RMVale

discutem sobre vinda
do SAMU

A conhecida e histórica 
Bica Nossa Senhora da 
Glória de Tremembé que 
estava abandonada a vá-
rios anos, ganha uma nova 
roupagem a partir desta 
sexta-feira. Considerada 
um dos pontos turísticos 
mais tradicionais da cida-
de, a bica foi revitalizada 
pela Prefeitura de Tre-
membé, por meio de um 
projeto desenvolvido pelo 
prefeito Marcelo Vaque-
li a fim de revitalizar os 
pontos turísticos do muni-
cípio no intuito de fomen-
tar o turismo na cidade.
Para resgatar toda essa 
tradição a bica passou por 
uma reforma. Uma nova 
pintura foi feita acompa-
nhado de uma limpeza mi-

Prefeitos da 2ª sub-região 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba se 
reuniram, em Santo Anto-
nio do Pinhal para debater 
mais um importante tema 
de interesse dos municí-
pios. Com a assinatura da 
implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) fo-
ram postas em discus-
são fórmulas para o cus-
teio do serviço - que é 
de responsabilidade dos 
municípios. A principal 
sugestão é a criação de 
um consórcio com as 10 
prefeituras da sub-região. 
Os prefeitos e represen-
tantes contaram com a 
presença da Diretora Re-
gional de Saúde (DRS) de 
Taubaté, Maristela Siquei-
ra que ouviu atentamente 
as propostas e argumenta-
ções. Maristela apresentou 
algumas necessidades bá-
sicas para o funcionamen-
to do serviço que atende 

nuciosa em todo o espaço, 
podas das árvores, além 
disso uma nova ilumina-
ção já está a disposição da 
população no local, cinco 
novos postes foram colo-
cados na avenida onde se 
localiza a bica, contudo, 
os visitantes e morado-
res terão uma vista muito 
mais bonita e agradável.
A Bica se localiza na 
Avenida Luiz Gonzaga 
Neves, entremeada pelos 
bairros Parque Nossa Se-
nhora da Glória, Jardim 
Santana, Jardim Bica da 
Glória, Parque das Fon-
tes e Jardim Bom Jesus.
De propriedade do patri-
mônio municipal, essa 
fonte é considerada uma 
das mais antigas da cida-

casos clínicos, regulação 
de vagas de urgência e 
emergência em hospitais. 
“Para Pinda, Taubaté e 
Campos do Jordão, cada 
um de vocês deverão cons-
truir uma estrutura física 
para acolher a ambulân-
cia avançada, que pode ser 
tornar uma UTI”, disse.
Para a ex-direto-
ra regional de Saú-
de e atual secretária de 
Saúde em Pindamonhan-
gaba, Sandra Tutihashi, 
a criação do consórcio 
de prefeituras é de suma 
importância. “Eu tenho 
certeza que o SAMU 
vem para solucionar os 
problemas principais 
das cidades pequenas.” 
Alex Torres e Vito Ardito 
Lerário, respectivamen-
te, prefeitos de São Luiz 
do Paraitinga e Pinda-
monhangaba aprovam 
a criação do consórcio.
Pouca receita
Mas, outros chefes de Exe-

de, contando atualmente 
com jardins, gramados e 
bancos. É considerada um 
dos locais mais aprazíveis 
da cidade de Tremembé.
Segundo arquivo particu-
lar do historiador Laurindo 
de Paula a bica foi cons-
truída em data não pre-
cisada. A referida fonte é 
composta por quatro pon-
tos de saída de água, que 
servia para o abastecimen-
to dos moradores de Tre-
membé e cidades vizinhas.
Atualmente a fonte está 
desativada devido a con-
taminação da água. “Com 
esse trabalho vamos, gra-
dativamente, resgatando e 
valorizando a memória de 
nossa cidade”, finalizou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

cutivos demonstram relu-
tância quanto à criação de 
um consórcio, o que pra 
eles representa mais gas-
tos. Prefeito de São Bento 
do Sapucaí e presidente do 
Conselho da RMVale, Ilde-
fonso Mendes Neto alega 
que o município não tem 
receita para mais um com-
promisso desses. “A princí-
pio eu já disse: estou fora!”
Também o prefeito de Tre-
membé, Marcelo Vaqueli 
(PSB) não concorda com 
mais essa despesa, e de-
fende que seu município já 
sofre o impacto dos - pre-
sídios com 9 mil detentos – 
segundo ele, sem nenhuma 
contrapartida do estado.
A próxima reunião da sub
-região 2 terá um novo de-
bate sobre o tema, que vai 
ainda discutir a criação de 
uma Câmara Temática do 
Transporte Sanitário. O 
será no mês de maio em 
Natividade da Serra, e o 
dia ainda será definido.

Ministério da Cultura 
apóia Teatro da Paixão 
de Cristo em Tremembé

O Ministério da Cultura, 
através da Lei Rouanet, 
aprovou o projeto Paixão, 
que trata do Teatro da Pai-
xão de Cristo 2014. Com 
a aprovação, o Santuário 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé já ini-
ciou os preparativos para o 
evento, que esse ano, acon-
tece nos dias 17, 18 e 19 de 
abril e em três partes, com 
apresentações gratuitas.
Apresentado ao ar livre e 
ao vivo, o Teatro da Pai-
xão de Cristo conta com 
a participação da cantora 

lírica Mere Oliveira, no 
papel de Verônica, e com 
atores voluntários sob a di-
reção de Hamilton Abreu 
e coordenação do pároco e 
reitor Padre José Vicente.
Além da peça, o San-
tuário oferece o tradi-
cional Espaço Família, 
com diversas tendas 
gastronômicas, apresen-
tações culturais e almo-
ços especiais de Páscoa.
A Semana Santa 
no Santuário do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé, 
contará também com um 

show da cantora Adriana 
Arydes, que acontecerá no 
dia 19 de abril, após a ence-
nação, com entrada franca.
Vale ressaltar que os 
ensaios para a peça já 
começaram e os inte-
ressados em participar 
da encenação devem
 comparecer aos ensaios 
na sede do Projeto Fa-
zendo Arte, ao lado da 
Basílica, em Tremembé.
Para mais
 informações o telefo-
ne da Basílica é o (12) 
3672-1102 ou 3674-3548.

4ª copa de futsal
“Alcides alves” de

Tremembé 2014

Aconteceu no último do-
mingo (30/03) na quadra 
municipal de esportes a 
fase de classificação da 4ª 
Copa de Futsal “Alcides 
Alves”. O torneio que tem 

a participação de 12 equi-
pes entra no próximo do-
mingo (06/04) na fase do 
“mata-mata” com as quar-
tas, semi e finais. Convi-
damos a população para 

prestigiar esse que é o pri-
meiro de muitas atividades 
que ainda vão acontecer na 
quadra coberta. Os jogos 
terão início às 9h00, traga 
sua família e divirta-se!
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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

As sete maravilhas do mundo:
A Estátua de Zeus Olímpico (Grécia)
O Templo da Deusa Diana (Turquia)
O Colosso de Rodes (Grécia)
O Mausoléu de Halicarnasso (Turquia) 
O Farol de Alexandria (Egito)
Os Jardins Suspensos da Babilônia (Iraque)
As Pirâmides do Egito (Egito)
***
Os grandes monumentos:
A Torre de Piza
O Coliseu de Roma
O Taj-Mahal
As Muralhas da China
A Estátua da Liberdade
O Cristo Redentor
A Torre Eiffel
***
Os dez maiores países do mundo:
1º.) Rússia com cerca de 17,4 milhões de km2
2º.) Canadá com cerca de 9.9 milhões de km2
3º.) China com cerca de 9,6 milhões de km2
4º.) Estados Unidos com cerca de 9,5 milhões de km2
5º.) Brasil com cerca de 8,5 milhões de km2
6º.) Austrália com cerca de 7,7 milhões de km2
7º.) Índia com cerca de 3,3 milhões de km2
8º.) Argentina com cerca de 2,8 milhões de km2
9º.) Cazaquistão com cerca de 2,7 milhões de km2
10º.) Sudão com cerca de 2,5 milhões de km2

Humor

Classificados
Eu i meu tio Credirson compremu um barriu de shopi de 50 litrus mais uns disgrassadus 
inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i resorvemu vendê 
o shopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, corpo atlético, excelente companheiro, dócil, 
carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura viúvas ricas e 
ingênuas para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, na barraca 21, 
no acampamento da DERSA.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gostaria 
de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... Obrigado 
por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo?
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Administra-
ção, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, escrevi cinco 
livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero aprender um 
jeito de arrumar um emprego!
***
O Manoel foi preso numa cela em frente à de um leproso. Dia após dia, ele observava 
o leproso cuidando de suas feridas. Até que certa vez, caiu um dedo do leproso. Este o 
pegou e o atirou pela janela. Uma semana depois, caiu outro dedo e o leproso atirou-o 
pela janela. Algum tempo depois, caiu uma orelha, o leproso atirou-a pela janela. Uma 
semana depois, caiu um pé, o leproso atirou-o pela janela. Aí, o Manoel não agüentou 
mais e pediu uma audiência com o diretor e disse:
- Olha, senhor diretor, eu não quero ser chamado de dedo duro, mas o gajo que está na 
cela em frente a minha está fugindo aos pouquinhos.

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores 
que a Divina Sabedoria nos concede, a favor dos mesmos. Se você encontra uma pessoa 
difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhes trazem 
ao trabalho do burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que 
nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos a compreender. 
Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que 
sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso 
quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a ami-
zade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de 
vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que fraqueza rude 
pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. 
Abençoamos se quisermos ser abençoados.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as di-
reções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes, o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança, o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sadios 
e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu cora-
ção o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as 
pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva de 
sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.

Pensamentos

Não se ganha fama numa cama de penas.
Deus protege e libera o homem humilde.
Nada dura tanto exceto as mudanças.
O futuro não é mais do que costuma ser.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

Oxiteno leva química verde 
para os Estados Unidos

Empresa apresenta na 
maior feira do setor de 
tintas dos Estados Uni-
dos produtos que são mais 
amigáveis ao meio am-
biente e à saúde humana
A Oxiteno leva para os 
Estados Unidos as mais 
inovadoras soluções para 
o mercado de tintas, alian-
do sustentabilidade e de-
sempenho. A empresa é 
uma das expositoras da 
American Coatings Show 
(ACS), que está sendo rea-
lizada na cidade de Atlan-
ta. A ACS é a maior feira 
do mercado de tintas dos 
EUA e contará com a par-
ticipação de mais de 400 
empresas de 20 países.
Entre os 
destaques da Oxite-
no estão soluções de 
alto desempenho na 

produção e aplicação de 
tintas, vernizes e adesi-
vos. A linha ALKONAT 
de tensoativos APE-Free, 
derivados de fonte renová-
vel e isentos de aquilfenol, 
por exemplo, é o resultado 
de uma evolução no se-
tor e traz benefícios para 
toda a cadeia. Seguindo 
esse conceito, será apre-
sentado também o UL-
TRAFILM 1000 ECO, 
um coalescente derivado 
de fonte renovável que 
tem se mostrado uma ex-
celente alternativa para os 
formuladores que querem 
incrementar o caráter sus-
tentável de suas formula-
ções de tintas decorativas.
“Inovação e sustentabilida-
de são valores da Oxiteno. 
Desenvolver produ-
tos de alto desempe-

nho com um impacto 
menor ao meio ambiente 
e na saúde das pessoas faz 
parte do nosso dia-a-dia”, 
diz a gerente de Pesquisa 
& Desenvolvimento da 
Oxiteno, Nádia Armelin.
A multinacional brasi-
leira, que possui uma fá-
brica em Pasadena, no 
Texas, busca ampliar a 
participação dos produtos 
e soluções Oxiteno em 
um dos mercados mais 
competitivos do mundo.
“Disputar o mercado 
dos EUA é uma mostra 
do potencial das inova-
ções da Oxiteno. Lá es-
tão os principais players 
mundiais. Em 2014, 
os Estados Unidos são 
o principal foco de in-
vestimentos da em-
presa”, afirma Nádia.

Vale do Paraíba recebe
incentivo da Secretaria de

Estado da Cultura para
Projetos Culturais em 2014 

Seis projetos seleciona-
dos por editais do Pro-
grama de Ação Cul-
tural (ProAC) 2013 
receberem apoio financei-
ro para serem executados 
Em 2014, a região do Vale 
do Paraíba terá seis pro-
jetos culturais apoiados 
pela Secretaria de Estado 
da Cultura. Os projetos 
foram selecionados por 
editais do Programa de 
Ação Cultural (ProAC) 
lançados em 2013 e re-

ceberam apoio financeiro 
do Governo de São Paulo 
para realização durante 
2014. Em 2013, o ProAC 
Editais recebeu suplemen-
tação de 20% em seu orça-
mento, equivalente a R$ 5 
milhões, totalizando verba 
de R$ 30 milhões para o 
ano. Com este acréscimo, 
o programa atenderá cerca 
de 400 projetos em todo 
o Estado de São Paulo, 
em diversas ex-
pressões artísticas. 

Com o objetivo de promo-
ver o acesso da população 
às produções culturais, 
como contrapartida, as 
companhias beneficiadas 
oferecerão espetáculos 
com ingressos a preços 
populares ou gratuitos. 
Todos os resultados dos 
editais do ProAC es-
tão publicados no site da 
Secretaria de Estado da 
Cultura (www.cultura.
sp.gov.br). Abaixo, lista 
de premiados na região: 
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Centro de Saúde de
Tremembé é modificado 

para melhor atender
a população

Tremembé foi eleita
entre as cinco

melhores iniciativas de
educação em 2013

Começa obras de
implantação do sistema 

de esgoto sanitário
no Padre Eterno

No mês de Agosto de 2013, 
foi implantado no Centro 
de Saúde do município de 
Tremembé o (SIC) – Sis-
tema de Informatização 
de Consultas, através de 
um aparelho eletrônico 
de retirada de senha, o 
qual permite analisar os 
dados estatísticos de uma 
forma mais rápida, dei-
xando assim o atendimen-
to de melhor qualidade.
Junto ao serviço de “infor-
matização de consultas”, 
foi instalado um Sistema 
de “confirmação de Con-
sultas por Telefone”, onde 
a telefonista liga para o 
paciente lembrando-o do 
dia de sua consulta, com 
o propósito de evitar a 

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé tem inves-
tido muito no trabalho 
com a educação inclu-
siva nas escolas do mu-
nicípio. Esse trabalho 
tem dado bons frutos.
No dia 21 de março, a 
Secretária de Educação, 
Dra Cristiana Mercadan-
te Esper Berthoud, esteve 
no Memorial da Améri-
ca Latina para receber o 
prêmio da Secretaria de 
Estado das Pessoas com 
Deficiência, em São Pau-
lo, acompanhada da Coor-
denadora, Angelina Leite, 
professores das Salas de 
Recursos Multifuncionais 
do Município e com a Pro-
fessora de Braille, Lucia-
ne Molina, para receber 
uma premiação referente 
ao Projeto “Grafia Brail-
le: “Semeando Leitores e 
Escritores Competentes”.
Cento e oitenta projetos de 
todo o Estado foram ins-
critos e, ao longo do ano, 
a Comissão da Secretaria 
do Estado visitou todos 
os municípios envolvi-
dos. Tremembé ficou en-
tre os 5 (cinco) melhores 
Projetos Governamentais, 
uma grande conquista 
para o nosso município.

A Sabesp iniciou em Tre-
membé as obras de implan-
tação do sistema de esgoto 
no bairro do Padre Eterno. 
Com investimento de R$ 
1.893.365,11, vindos da 
Secretaria de Saneamen-
to e Recursos Hídricos do 
Governo do Estado serão 
implantados sistemas de 
esgotamento sanitário, li-
gações domiciliares, redes 
coletoras, estação elevató-
ria de esgoto e linhas de 
esgoto. A obra não utili-
zará amianto ou produ-
tos dele derivados por se-
rem prejudiciais a saúde.  

perda da mesma. “Antes 
eram perdidas um nú-
mero bem alarmante de 
consultas ao mês, e hoje 
através do sistema de ‘in-
formatização’ e ‘confirma-
ção’, conseguimos baixar 
de uma forma significativa 
os agendamentos perdi-
dos”. Alegou o Secretá-
rio de Saúde José Marcio.
Das modificações, se tem 
também profissionais de 
enfermagem prestando 
atendimento aos pacien-
tes que aguardam a con-
sulta médica, além de 
uma sala de entrega de
 exames a qual es-
tão centralizadas todas 
as guias de agendamen-
to e resultados de exa-

Na entrega do prêmio, a 
Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Dra. Linama-
ra Battistella, elogiou o 
município de Tremembé, 
afirmando “É um orgu-
lho ver que um municí-
pio pequeno, com tantas 
dificuldades econômicas, 
consiga investir tão bem 
em educação inclusiva. 
Isso prova que boa vonta-
de e determinação podem 
sim vencer as dificuldades. 
Tremembé é um exemplo 
para outros municípios.”
Sob coordenação muni-
cipal de Daniela Renó, o 
Projeto tem como objeti-
vo capacitar profissionais 
para atuarem na forma-
ção e inclusão escolar das 
pessoas com deficiência 
visual por meio do méto-
do Braille, estimulação 
tátil e tecnologia assistiva.
A Professora Luciane 
Molina, deficiente visual 
e especialista no assun-
to, ministra o curso para 
pais e professores e reali-
za orientações específicas 
para a equipe pedagógi-
ca sobre cada caso. Além 
do curso e dos estudos 
de caso, as escolas foram 
cadastradas em Progra-

Aproximadamente  2.000 
moradores do bairro serão 
beneficiados com a obra.
Graças ao empenho e de-
dicação do Prefeito Mar-
celo Vaqueli essa obra 
pôde ter continuidade, já 
que o projeto estava pa-
rado a anos e nenhum pe-
dido para continuação da 
obra havia sido feito ao 
Governo do Estado: “Es-
tamos felizes com o iní-
cio dessa obra, o povo do 
Padre Eterno merece. Em 
breve a região do Maracai-
bo também terá ótimas no-
tícias em relação ao esgo-

mes, organizando o 
fluxo dentro da unidade.
Após a “pré consulta” 
seguida do atendimen-
to médico, o paciente é 
direcionado para o se-
tor de “pós consulta”, 
onde é orientado para 
retornos e exames, re-
cebendo as informações 
necessárias e um aten-
dimento mais humani-
zado, com uma equipe 
médica envolvendo, Cli-
nico geral, pediatra, gine-
cologista, neurologista, 
cardiologista, psiquia-
tra, oftalmologista, der-
matologista, gastroen-
terologista, ortopedista, 
ultra-sonoplastia, infec-
tologista e fisioterapeuta.

mas da Fundação Dorina 
Nowill e Instituto Benja-
min Constant e passaram 
a receber gratuitamente 
materiais específicos para 
desenvolver esse trabalho.
“O prêmio é um reconhe-
cimento pela dedicação 
e pelo respeito que cada 
profissional envolvido 
traz para o projeto. A Se-
cretaria de Educação está 
muito satisfeita com os 
trabalhos de inclusão de-
senvolvidos na Rede”, 
ressalta Daniela Renó.
É parte do planejamento 
estratégico da Secretaria 
de Educação desenvolver 
ações que visam atender 
e oferecer educação pú-
blica com igualdade de 
oportunidades para um 
público de crianças com 
deficiência e autismo.
O prefeito Marcelo Va-
queli e a secretária de 
educação, Dra Cristiana 
Berthoud parabenizam a 
todos os envolvidos no 
Projeto. “Uma de nos-
sas metas é proporcionar 
acessibilidade e uma edu-
cação de excelência para 
todos e é uma grande sa-
tisfação saber que estamos 
no rumo certo”, afirmou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

to”. – finalizou o prefeito.
O metalúrgico Edson Na-
resi, morador há 30  anos 
do bairro Padre Eterno, diz 
que aguardava a implanta-
ção do serviço de esgoto 
na região, já que não con-
sidera que a utilização de 
fossas seja adequada. “Pa-
rabéns ao trabalho que o 
Vaqueli está fazendo por 
nós, estávamos esqueci-
dos aqui. Agora além de 
eliminar o mau cheiro cau-
sado pelas fossas, insetos 
e roedores, a instalação da 
rede de esgoto valorizará o 
nosso imóvel”, destacou.

Fundo Social entrega 
certificados a alunos do 
curso de Assistente de 

Cabeleireiro

Na última quinta feira (03), 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé, com 
a participação da Coor-
denadora da Secretaria de 
Ação Social Elaine Cam-
pos, realizou a cerimônia 
de entrega de Certificados 
de Conclusão aos alunos 
da 1ª turma do curso de 
Assistente de Cabeleireiro
 da Escola da Be-
leza, na sede da 
Secretaria de Ação Social 
no bairro Jardim Bom Jesus.
Na oportunidade, a Coor-
denadora da Secretaria de 

Ação Social Elaine Cam-
pos destacou que os cur-
sos visam a sociabilização 
e capacitação das alunas. 
“Que os cursos sejam uma 
oportunidade de aumen-
tar a renda de vocês. A 
área da beleza é uma das 
que mais cresce, logo com 
esta capacitação além de 
adquirir conhecimento, 
todos contribuirão com a 
renda familiar”, ressaltou.
Ao todo, 10 
alunos receberam os cer-
tificados de conclusão. 
De acordo com a coor-

denadora, outros cursos 
como Design de Sobran-
celhas e Maquiagem es-
tão sendo pleiteadas pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé e 
em breve estarão a dis-
posição dos munícipes.
Os cursos de 
Panificação e Moda (cor-
te e costura) já estão com 
inscrições abertas e po-
dem ser realizadas no 
endereço Rua José Mon-
teiro Patto, 325 - Jardim
 Bom Jesus ou nos telefones 
3674-3910 ou 3674-3660.
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GR Tremembé garante que 
resíduo tóxico não oferece 
risco para a saúde pública

Conforme publicado uma 
carga de 140 toneladas de 
resíduo tóxico foi trans-
ferida do Porto de Santos 
- onde estava confinada 
em 11 contêiners desde 
2003 - para o aterro sa-
nitário da CGR Tremem-
bé, da Resicontrol, loca-
lizado em Tremembé. O 
fato tem causado extrema 
apreensão por parte da 
população local, e tam-
bém moradores de cidades 
no entorno como Tauba-
té e Pindamonhangaba.  
A empresa tem escritório 
em São Paulo e é respon-
sável pelo recepcção da 
carga. A assessoria da GR 
Tremembé informou sobre 
os procedimentos que têm 
sido tomados. “O resíduo 

será confinado em uma cé-
lula de aterro devidamente 
licenciadas pela Cetesb, 
desenhadas especifica-
mente para receber resí-
duos classe I (perigosos). 
Não existe nenhum risco 
para a saúde pública.”
Segundo a empresa,  tra-
ta-se de um resíduo Clas-
se I (perigoso), porém o 
Centro de Gerenciamen-
to de Resíduo-CGR de 
Tremembé possui toda a 
experiência no manuseio 
deste tipo de material. “O 
CGR (Centro de Gerencia-
mento de Resíduos) possui 
estrutura técnica e opera-
cional para tratamento de 
resíduos que necessitem 
de adequação físico-quí-
mica para sua correta 

disposição final.” Outro 
ponto em debate se refere 
à taxa de impermeabiliza-
ção do solo - que repre-
senta sua capacidade de 
absorção de água. O temor 
de ambientalistas e popu-
lação em geral é a de que 
a área fique comprome-
tida. “Tremembé é uma 
das poucas empresas no 
Brasil que tem autoriza-
ção para receber resíduos 
perigosos. Essa unidade 
possui um dos mais com-
pletos e seguros sistemas 
de impermeabilização, 
que inclui compactação 
e utilização de geomem-
branas de PEAD (polieti-
leno de alta densidade).”, 
concluíram os represen-
tantes da GR Tremembé

Projeto Fazendo Arte de
Tremembé realizará concerto

Em continuidade ao proje-
to cultural “Concertos na 
Basílica”, uma parceria da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus e Prefeitura de Tre-
membé, através do Projeto 
Fazendo Arte, convidamos 
todos os amigos e muníci-
pes para assistirem no dia 
06 de abril às 21h mais 
um excepcional concerto.

Será um prazer rece-
bê-los para a apresen-
tação da “Camerata de 
Violões e Percussão” do 
projeto Fazendo Arte 
na histórica Basílica 
do Senhor Bom Jesus.
O grupo é formado pelos 
alunos de violão, percus-
são e sopro do projeto. A 
regência será do Prof. Je-

fferson Luiz do Santos.
O Fazendo Arte continua 
com vagas abertas para os 
cursos gratuitos de músi-
ca, artes visuais, teatro, 
hip hop e balé. Para os cur-
sos de música não é neces-
sário possuir instrumento.
Informações Rua Mon-
teiro Lobato, 50 / tel: 
3672-1806 e 9 8121-4833.

Campos do Jordão vai
sediar 19° Encontro Paulista 

de Autos Antigos

Audiência pública com
vereadores de três
estados discutem a
transposição do Rio 

Paraíba

Hotel Vila Inglesa é par-
ceiro do evento e ótima 
opção de hospedagem
Apaixonados por car-
ros antigos terão no pró-
ximo mês de maio uma 
boa oportunidade em 
Campos do Jordão, onde 
será realizado sediar o 
19° Encontro Paulista de 
Autos Antigos. O even-
to está programado para 
o período entre 1 a 4 de 

A Frente Parlamentar de 
Vereadores da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba (FPV-RMVale) e 
Litoral Norte, junto com 
o Movimento Supraparti-
dário em Defesa da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul, se 
reuniram sexta-feira com 
representantes do Legis-
lativo dos Estados do Rio 
de Janeiro e Minas Ge-
rais para discutir o pro-
jeto de transposição da 
Bacia do Rio Paraíba do 
Sul. O encontro aconte-
ceu na Câmara Municipal 
de São José dos Campos.
O tema principal da dis-
cussão foi a proposta do 
Governo de São Paulo de 
transpor as águas do Para-
íba para atender o sistema 
Cantareira, que abastece 

maio, na Vila Capivari, 
em parceria com o Hotel 
Vila Inglesa. A exposição 
promete trazer não só nos-
talgia, mas também muitos 
negócios, com oportuni-
dades de  vendas de car-
ros e peças, que  também 
fazem parte do evento. 
Os amantes deste estilo 
de carro vão reencontrar 
as mais belas raridades.
Idealizado há 18 anos, 

a região metropolitana de 
São Paulo. Foram apresen-
tados dois estudos sobre 
o tema . O primeiro foi o 
“Plano Diretor de Apro-
veitamento de Recursos 
Hídricos” para a macro-
metrópole paulista, desen-
volvido pela Companhia 
Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos (Co-
brape), em 2008, a pedido 
do Governo de São Paulo. 
O responsável pela apre-
sentação do Plano foi o 
diretor da Agência da Ba-
cia do Rio Paraíba do Sul 
(Agevap), André Marques, 
que exibiu os 10 arranjos 
previstos neste estudo 
para o abastecimento da 
macrometrópole paulista. 
Apenas cinco deles preve-
em o uso das águas da Ba-

o Encontro Paulista de 
Autos foi criado com a 
proposta de reviver a im-
portância de São Paulo 
como berço da cultura 
em automóveis antigos. 
Para a organizadora do 
Encontro, Edenise Carra-
tu, a estratégia de mudar a 
sede, de Águas de Lindoia 
para Campos do Jordão foi 
para aguçar, ainda mais, o 
desejo dos colecionadores. 

cia do Paraíba e somente a 
partir de 2025. O segundo 
estudo apresentado foi o 
“Diagnóstico Integrado e 
Contextualizado dos Re-
cursos Hídricos da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul”, 
desenvolvido pela Compa-
nhia de Recursos Hídricos 
(Cohidro) em dezembro de 
2013. Este trabalho apon-
ta o atual balanço hídrico 
do rio Paraíba. O tema da 
transposição do Rio Pa-
raíba do Sul já havia sido 
debatido entre os vereado-
res da Frente Parlamentar 
no início de novembro de 
2013, mas, devido às de-
clarações do Governo do 
Estado sobre a necessidade 
concretização, a curto pra-
zo, deste projeto, um novo 
encontro foi organizado.

Câmara rejeita exigência 
de simulador de direção 

em autoescolas 
A proposta que estabe-
lecia em todo o país a 
obrigatoriedade para can-
didatos à carteira de mo-
torista (PL 4.449/12) foi 
rejeitada pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara. O pro-
jeto estava em tramitação 
há cerca de dois anos.
 De autoria do deputa-
do federal Mauro Lopes 
(PMDB-MG), a ideia ini-
cial era obrigar autoes-
colas na compra desses 
equipamentos para fazer 
as simulações antes do 
início das aulas práticas 
de direção. Isso seria para 
que o pretendente à Car-
teira Nacional de Habili-
tação pudesse ter um con-

tato virtual com situações 
no dia a dia do trânsito. 
 O autor do projeto recorreu 
a estatísticas sobre aciden-
tes de trânsito e defendeu 
que o uso de simuladores 
“tem sido a principal fer-
ramenta para o treinamen-
to na aviação e pode con-
tribuir, da mesma forma, 
para o treinamento dos 
candidatos à habilitação 
ou daqueles que preten-
dem mudar de categoria”.
 Mas, para os depu-
tados do colegiado a 
obrigatoriedade de si-
muladores não é constitu-
cional por criar um gasto
 adicional ao 
setor e por isso vota-
ram favoravelmente ao 

parecer contrário ao 
projeto apresentado 
pelo deputado Mar-
cos Rogério (PDT-RO). 
 O relator reconheceu que 
quase 40 mil brasileiros 
morrem por ano e milha-
res de pessoas ficam com 
sequelas graves em de-
corrência de acidentes de 
trânsito, o que representa 
um custo de mais de R$ 
30 bilhões aos cofres pú-
blicos. Mas o parlamentar 
alertou que, mesmo que 
os simuladores possam 
criar situações de risco 
como neblinas e chuvas 
fortes, não existe um es-
tudo que comprove que o 
uso desses equipamentos 
pode reduzir acidentes.


