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Trecho crítico da 
Avenida Audrá 

recebe novo asfalto

Seguindo o processo de 
recuperação das ruas e 
avenidas do município, a 
Prefeitura de Tremembé, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públi-
cas e Serviços Urbanos, 
realizou o recapeamento 
asfáltico do trecho mais 
crítico da Avenida Audrá, 
entre a Rua Silvério Ba-
nhara e Ponte do Ribeirão 

do Moinho, um dos mais 
problemáticos da cidade. 
O trabalho já foi concluído 
e a via está liberada para 
o tráfego de veículos. Em 
breve a Avenida inteira 
receberá obras de asfalto.
Os trabalhos já 
foram concluídos na Rua 
Octaciano Xavier  de 
Castro (Jd. Bica da Bló-
ria), Antônio Nogaro-

to (Res. Ana Cândida), 
Aurea Oliveira Var-
gas (Res. Ana Cândida), 
João F. da Mota 
(Res. Ana Cândida), 
Profª Cesarina Q. Ri-
bas (Res. Ana Cândida), 
Jarbas S. Pinto (Res. 
Ana Cândida) e tre-
cho da Avenida Vere-
ador Eduardo Camões 
Neto (Res. Flamboyant).

Governador anuncia 
multa para excesso no 
consumo de água em 

São Paulo

O governador Geraldo 
Alckmin anunciou na úl-
tima quinta-feira novas 
medidas para combater a 
escassez de água no es-
tado, uma delas é aplicar 
multas para as pessoas 
que excederem o consu-
mo de água nas cidades 
atendidas pela Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp).  Quem aumentar o 
consumo em até 20% aci-
ma da média terá a conta 
elevada em 20%. Aqueles 
que aumentarem o consu-
mo acima de 20% da mé-
dia terão a conta acrescida 
em 50%. As medidas serão 
implementadas em janeiro 
e terão impacto nas contas 
a serem cobradas em fe-
vereiro de 2015. Pessoas 
que precisem aumentar o 
consumo, por razões como 
aumento da família, ou do 
número de clientes de um 
estabelecimento comer-
cial, poderão, por meio de 
formulário, pedir a retirada 

da multa à Sabesp. A meta 
do governador com essa 
ação é conseguir reduzir 
o consumo de 2,5 metros 
cúbicos (m³) de água por 
segundo no estado. Clien-
tes que consomem até 10 
m³ por mês não serão mul-
tados. Outras ações divul-
gadas pelo governador são 
a distribuição de kits eco-
nomizador de água para 
torneiras (quatro válvulas 
de redução de vazão para 
serem instaladas nas tor-
neiras) e distribuição gra-
tuita de caixas d’água nos 
31 municípios que atende 
na região metropolitana 
de São Paulo. Serão aten-
didos clientes com renda 
familiar de até três salários 
mínimos, que morem em 
áreas de vulnerabilidade 
social, e que tenham pro-
blemas de falta d’água. 
Cerca de 10 mil consu-
midores deverão receber 
caixas d’água de 500 li-
tros. “Nós não queremos 
arrecadar nada. O que 

nós queremos é que to-
dos colaborem, que todos 
participem, não podemos 
abrir mão de ninguém. A 
medida não tem caráter 
punitivo ou arrecadatório, 
mas educativo, e de par-
ticipação. Se todo mundo 
participar, não vai faltar”, 
explicou o governador. 
A Proteste Associação de 
Consumidores divulgou 
nota criticando a ação do 
governo. “Os mecanismos 
tarifários de contingência 
podem ser adotados em 
situação crítica de escas-
sez, quando a autoridade 
gestora de recurso hídrico 
declarar a necessidade de 
racionamento, o que até 
agora não foi assumido por 
São Paulo”, diz o texto. 
Bônus para quem 
e c o n o m i z a r
O programa de bônus para 
quem reduzir o consu-
mo continua valendo em 
2015. Os imóveis com 
redução igual ou maior a 
10% e menor do que 15% 
no consumo tem bônus de 
10%; quem baixa o gas-
to de água de 15% a me-
nos de 20% tem redução 
na conta de 20%. Para o 
consumidor que fizer eco-
nomia de 20% ou mais, 
o desconto é de 30% na 
conta. O bônus vem regis-
trando a adesão de mais de 
75% dos consumidores.

Parada de Natal e 
chegada do Papai Noel 

em Tremembé tem 
sucesso de público

Sucesso, mágico, ma-
ravilhoso. Essas foram 
as palavras das pesso-
as que prestigiaram a 
grande Parada de Natal,
 com desfile de carros 
alegóricos e chegada do 
Papai Noel que acon-
teceu  sábado (06) em 
Tremembé. O evento, 
que marca o início 
das festividades na-
talinas no município, 
tem o objetivo de promo-
ver um espetáculo de Na-
tal a céu aberto para as 
famílias tremembeenses.
A parada contou com 9 

carros alegóricos, sendo 
que um deles foi o trenó 
gigante, que trouxe o Pa-
pai Noel e a apresentado-
ra da rádio Metropolitana 
Nina de Sá. Outras alas 
apresentaram temas nata-
linos como anjos, presépio 
com Reis Magos, brin-
quedos, boneco de neve, 
pinheiros e trenó. As ruas 
estavam cheias de pessoas 
de todas as idades. Aproxi-
madamente 10 mil pessoas 
participaram do evento.
 A carreata saiu do Jardim 
Santana, às 20 horas, per-
correndo os bairros Jardim 

dos Eucaliptos, Vila Santo 
Antônio e Centro, seguin-
do em direção a basílica 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé. O evento foi 
encerrado na Praça da 
Geraldo Costa, onde as 
crianças puderam tirar fo-
tos com o Papai Noel ao 
som de músicas natalinas.
 As festividades natalinas 
prosseguem até o dia 11 de 
janeiro de 2015 e o Papai 
Noel recebe as crianças até 
dia 23/12, das 19h às 22h 
em sua casinha na Praça 
Geraldo Costa. Espera-
mos você e sua família!

Microsoft certifica 
professores multiplicadores 

em Tremembé

25 professores da Rede 
de Ensino Municipal fo-
ram certificados em duas 
formações oferecidas pela 
Microsoft: “Office 365” 
e “Windows na Sala de 
Aula”. A formação é fru-
to da parceria entre a Se-
cretaria de Educação e 
a Microsoft, firmada no 
mês de julho deste ano.
Foram formados 2 pro-
fessores de cada escola, 
que atuarão como multi-
plicadores para os demais 
membros da equipe do-
cente, no início de 2015.
Professores e alunos da 
Rede de Ensino possui-
rão uma conta de acesso 
ao pacote Office 365, que 
é disponibilizado apenas 

para o ambiente virtual em 
empresas e escolas. Des-
ta forma, qualquer aluno 
com acesso à internet po-
derá utilizar programas 
como Word, Excel, Power 
Point e OneNote sem pre-
cisar pagar nada por isto!
Com a formação “Office 
365”, alunos e professores 
contam com recursos tec-
nológicos para trabalhar 
em colaboração, mesmo 
que fisicamente distantes, 
otimizando o desenvol-
vimento das aulas e faci-
litando a aprendizagem.
Na formação “Windows 
na Sala de Aula”, os pro-
fessores se familiarizam 
com ferramentas para seu 
desenvolvimento pro-

fissional e utilização em 
sala, como o Suíte de 
Aprendizagem Micro-
soft, Bing, Bing Trans-
lator, Skype, SkyDrive, 
AutoCollage, PhotoStory 
e Kodu(programa de de-
senvolvimento de games).
Os professores ainda po-
derão inscrever projetos 
educacionais que utili-
zam tecnologia da infor-
mação,no Prêmio Mi-
crosoft Educadores bem 
como compartilhar suas 
ideias e trocar informa-
ções com professores de 
várias partes do mundo 
por meio do PIL-Network.
Mais um passo é dado 
rumo a uma Educa-
ção de excelência!
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Panificadora 
Santo Pão - Av. Dr. Rubão Junior, 330 - Centro 
(em frente a praça do coreto).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Entulho, lixo e lixeira
quebrada decoram a 
Praça do Bom Jesus 

neste Natal

Já não bastasse furto 
de lâmpadas decorati-
vas do Natal pela falta 
de segurança municipal, 
serie de lâmpadas com 
defeitos, e também são 
vistos lixos espalhados 

na Praça do Bom Jesus 
inclusive com uma lixei-
ra onde se joga o lixo por 
cima e ele sai por baixo. 
Tudo isso fica ruim 
não só para o comércio 
como para os cida-

dãos que querem ver 
sua cidade ser elogia-
da, mas que no entanto, 
sofrem pelo constran-
gimento de ver que 
não era assim que que-
riam ver Tremembé.

Secretaria de Ação Social 
realiza passeios com 

crianças de Projetos Sociais

A Secretaria de Ação So-
cial através do CRAS 
– Maracaibo realizou 
um passeio no último 
dia 08 de dezembro para 
31 crianças do Projeto 
Meu Espaço. No dia 09, 
cerca de 40 crianças dos 
Projetos PETI (Programa 
de Erradicação do Tra-

balho Infantil) e Espaço 
Amigo também realiza-
ram o passeio no Acam-
pamento Flamboyant.  As 
crianças foram recepcio-
nadas com um maravilho-
so café da manhã, lanche,
almoço e ceia, interca-
lando com atividades 
esportivas e de lazer, 

tudo supervisionado pe-
los monitores do espaço.
As crianças realizaram 
várias atividades en-
tre natação: tirolesa, 
boião, arborismo, jo-
gos de campo e gincana.
O evento marcou o en-
cerramento das ati-
vidades em 2014.

MISCELÂNEA
Curiosidades

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o processo de envelhe-
cimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, 
responsáveis pela textura e pelo aspecto jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias da jabuticaba 
é a dose ideal. Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.  
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro estágio é o sonho mais 
leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo 
de batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo 
estágio, já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam a falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente sonhe nes-
sa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa 
altura nossa respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre nossos problemas.     

Humor

Qual é a importância do Vale do Paraíba?
Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a resposta foi esta: “O 
Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, 
já que existe o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do Paraíba? Sabemos 
que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do 
Paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
Um casal de turcos, sentados na sala e o filho adolescente de dezesseis anos se trancou no banheiro e 
não saia mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...
***
Na escola a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e se eu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.
***
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, senhor!
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também não dá não!
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, não dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bem, plantando é outra coisa!
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que tinha muita sorte de ser menina, por-
que nós as mulheres podemos fazer algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
Duas mulheres conversavam no ônibus:
- A gente nunca pode confiar nos homens. Desabafa a primeira. Imagina que o meu marido uma noite 
saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou e isso já faz oito anos.
- Ah! Isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. Responde a outra.
- Mas como é que você pode ter tanta certeza assim?
- É que o meu marido usa isqueiro!

Mensagens

Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A 
humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.
***
Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO TAMBÉM PASSA. 
Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse 
passando por momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar 
por aquilo por algum motivo, mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que 
não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam 
de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos os quais temos que passar, 
sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo... Nunca se esqueça do mais 
importante: NADA É POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.
***
A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma nação baseada 
em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos, tornando mais 
forte e respeitado nossos ideais.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para lutar pelos seus 
objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São realistas e não criam falsas expec-
tativas. Mobilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com 
decepções inúteis. As desilusões que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são 
úteis. Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é fácil. 
Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.
***
Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as difi-
culdades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação, tudo 
que alguém está vivendo nesta existência é cármico, conseqüências de suas ações passadas. Assim, 
uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a 
oportunidade de se corrigir.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a sua 
meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por que 
não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo a guerra.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos outros.
Ninguém é sábio se não conhecer a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende na derrota.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.
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Depois de 80 anos bairro 
do Retiro Feliz recebe asfalto, 

galerias e nova entrada

Avenida Rodolfo de 
Bonna no Canaã recebe 

asfalto de qualidade

Após 80 longos anos, os 
moradores do bairro Re-
tiro Feliz enfim estão re-
cebendo o tão sonhado 
asfalto. A Prefeitura de 
Tremembé já havia reali-
zado várias melhorias no 
bairro, entre elas: a insta-
lação de 239,62 m de ga-
lerias de águas pluviais e 

A Prefeitura está traba-
lhando no maior pro-
grama de infraestrutura 
asfáltica que Tremembé 
já recebeu até hoje, em 
muitas ruas do município 
já pode ser visto o sonho 
dos moradores se tornan-
do realidade. A prefeitura 
está finalizando antes do 
previsto as obras de asfal-
to na Avenida Rodolfo de 
Bonna na Chácara Canaã. 
Os trabalhos tiveram iní-
cio em fevereiro de 2013 
com a implantação das 
galerias de águas pluviais 
e as obras de instalação de 
sarjetas, guias e asfalto se 
iniciaram em outubro des-
te ano. O valor do investi-
mento é de R$ 243.493,98.
Na tarde desta quarta-feira 

1.874 m de guias e sarjetas 
na Avenida Nicolau Couto 
Ruiz. Outra melhoria sig-
nificativa e muito elogia-
da pelos moradores locais 
é a construção da nova 
rua na entrada do bairro. 
O novo acesso diminuirá 
em cerca de 50m o trajeto 
dos moradores e visitantes

(17), o Prefeito Marcelo 
Vaqueli esteve fiscalizan-
do as obras no local. O 
chefe do executivo con-
versou com vários mora-
dores e foi muito elogiado. 
A população fez questão 
de agradecer pelo empe-
nho e trabalho do prefeito.
Moradora da Rua Espe-
rança há 10 anos, Márcia 
Batista, acompanhou a 
visita do prefeito e de-
monstrou satisfação com a 
realização da obra. “Obri-
gada Vaqueli. Eu me sinto 
muito feliz porque graças 
a Deus nós estamos sendo 
beneficiados. O prefeito 
está de parabéns. Eu es-
tou muito confiante que 
vai melhorar a minha situ-
ação e a situação de todo 

A região está recebendo 
cerca de 5,2 mil m² de 
asfalto. Aproximadamen-
te 80 famílias serão con-
templadas com as obras 
de pavimentação asfáltica 
no setor. O objetivo da 
atual administração é ga-
rantir mais qualidade de 
vida aos tremembeenses.

mundo que mora aqui”.
De acordo com o secre-
tário de obras Mateus 
Otani, o prefeito Marcelo 
Vaqueli determinou que 
o asfalto da Avenida Ro-
dolfo de Bonna fosse fi-
nalizado antes do final de 
ano, a secretaria de obras 
imediatamente atendeu a 
determinação e realizou 
o trabalho. “Mais uma 
determinação do prefeito 
Vaqueli que estamos fina-
lizando hoje, estamos tra-
balhando em ritmo acele-
rado devido o período das 
chuvas que está cada vez 
mais próximo, e vamos tra-
balhar continuamente para 
que possamos atender to-
das as demandas a conten-
to,” finalizou o secretário.

Secretaria de Educação 
divulga edital para 

Processo Seletivo 2015

Em alguns locais em 
Tremembé tem placas 

para atravessar na faixa 

Em alguns cruzamentos 
são vistas placas pedindo 
para que pedestres atraves-
sem nas faixas para maior 
segurança, no entanto na 

maioria das ruas principais 
não existem pintura de fai-
xas e outras são tão velhas 
que não dá para se ver. Na 
hora em que houver um 

acidente os responsáveis 
serão apurados e vai so-
brar para a administração 
pública que está preocu-
pada com outras “coisas”.

Prefeitura realiza grande 
trabalho de recuperação 

de via de ligação com 
Monteiro Lobato

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé intensificou 
nas últimas três semanas o 
trabalho de melhorias nos 
12 Km da Estrada Muni-
cipal Carlos Miranda Bar-
reto, que liga o bairro Ma-
racaibo II com a cidade de 
Monteiro Lobato. Foram 
realizadas a colocação de 
50 caminhões trucados de 
pedriscos na estrada rural, 
limpeza de matos nas late-
rais, construção de sangrias 
para escoamento de águas, 
limpeza e contenção de tu-
bos de travessia de águas 
e a criação de vários bol-
sões de estacionamento.
Desde o início da gestão 

do prefeito Marcelo Va-
queli, as estradas rurais do 
município têm melhorado 
significativamente. Tudo 
isso graças ao esforço in-
condicional que a Prefei-
tura têm dado a popula-
ção rural. O resultado de 
todo este trabalho é per-
cebido pela satisfação no 
rosto dos moradores das 
comunidades assistidas 
pelo trabalho realizado.
De acordo com o Prefei-
to Marcelo Vaqueli, nada 
disso seria possível se-
não fosse a aquisição das 
novas máquinas e cami-
nhões que compõe a frota 
de veículos do município 

que está sendo renovada 
para qualificar melhor os 
serviços e atender à de-
manda. “Estamos traba-
lhando incansavelmente 
para deixar as estradas 
sempre em boas condições 
de trafegabilidade e segu-
rança a população rural.”
Todos os dias, centenas 
de veículos trafegam pela 
estrada realizando di-
versas atividades, numa 
movimentação que en-
volve desde o transporte 
de estudantes até o esco-
amento da produção de 
leite, aves, suínos, grãos, 
ração e outros produtos 
do setor agropecuário.
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Presidente do Fundo 
Social é homenageada 
pelo Grupo da Terceira 

Idade de Tremembé

Câmara de vereadores 
devolve R$ 611,5 mil a 
Prefeitura Municipal 

de Tremembé

No último dia 13 de de-
zembro aconteceu a con-
fraternização de final de 
ano do Grupo da Tercei-
ra Idade de Tremembé,
realizado no Recanto 
e Pesqueiro do Trevo, 
localizado na Ro-
dovia Pedro Celete.
Aproximadamente 100 
pessoas participaram do 
evento, onde foram re-
alizadas algumas atra-
ções como bingo, dança 

Um montante de R$ 
611.533,13 foi devolvido 
aos cofres municipais de 
Tremembé na manhã  de 
terça-feira (30), pelo pre-
sidente da Câmara Alex 
Chiaradia. O valor cor-
responde às economias 

do ventre e dança cigana.
O momento mais emocio-
nante do evento ficou por 
conta da linda homenagem 
em que o grupo presenteou 
a  Primeira-Dama e Presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade Andrea Va-
queli com um quadro de 
auto retrato desenhado a 
mão por um artista local.
“Temos muito que agra-
decer a pessoa da An-
drea Vaqueli por tudo 

realizadas pelo Legis-
lativo ao longo do ano. 
Como sugestão, a Casa 
solicitou à prefeitura que 
o dinheiro seja utiliza-
do para pagamento dos 
servidores municipais.
Pela legislação federal, o 

que ela nos tem feito. 
As pessoas da terceira 
idade estão sendo va-
lorizadas como nun-
ca antes em Tremembé. 
Essa foi somente uma lem-
brança para essa pessoa 
que tanto benefício nos 
proporciona. Obrigado 
Andrea!” – finalizou a in-
tegrante do  Grupo da Ter-
ceira Idade de Tremembé, 
Senhora Neide Figueire-
do da Silva de 63 anos.

Executivo deve repassar 
a Câmara mensalmente o 
duodécimo, uma parcela 
da arrecadação dos tribu-
tos que garante a manu-
tenção da Câmara. O va-
lor que não é gasto deve 
ser devolvido a Prefeitura.

Alckmin assina decreto que 
desonera a indústria do leite
Decreto que reduz a taxa de de-
fesa agropecuária do leite foi 
assinado nesta segunda, dia 15, 
no Palácio dos Bandeirantes. O 
governador Geraldo Alckmin 
assinou nesta segunda-feira, 15, 
o decreto que reduz a zero o va-
lor da taxa de defesa agropecu-
ária recolhida por litro de leite 
entregue em usina de beneficia-
mento. “Não queremos onerar 
nenhum tipo de alimento que 
seja ligado à agropecuária ou 
agroindústria. Nós queremos re-
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Agência Metropolita-
na do Vale terá sede em 
São José dos Campos. 
Durante sessão  extraor-
dinária  na Assembleia 
Legislativa de São Paulo 
(Alesp) realizada ontem 
(16),foi  aprovada  por 
unanimidade a criação 
da AgemVale (Agência 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). 
De autoria do governador 
Geraldo Alckmin, o pro-
jeto  de lei complementar 
torna a nova agência me-
tropolitana  vinculada  a 
Subsecretaria de Desen-
volvimento Metropolita-
no. A AgenVale terá sede 

duzir o custo Brasil, a carga tri-
butária, além de desburocratizar 
e melhorar a qualidade do lei-
te”, ressaltou Alckmin durante a 
solenidade. Por litro de leite en-
tregue nos laticínios era cobra-
do o valor de 0,00024 UFESP 
(R$ 0,0048), o que representa 
R$ 4,80 para cada 1.000 litros, 
por exemplo. A cobrança está 
prevista na Lei 15.266, publica-
da em 27 de dezembro de 2013 
e que entrou em vigor em março 
deste ano. De acordo com Jorge 
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em  São José dos Campos 
e sua finalidade é a de in-
tegrar a organização,  o 
planejamento e a execução 
das funções de interesse 
comum da região.  A par-
tir  de  agora, a Assembleia  
encaminhará  o projeto 
para apreciação do Go-
vernador que terá quinze 
dias úteis para sancionar 
a lei. A implantação efe-
tiva da Agência será feita 
em até seis meses. Estu-
dos   técnicos  realizados  
pela  Emplasa   (Empresa  
Paulista  de Planejamen-
to), apontam que os mu-
nicípios possuem intensas 
relações entre si e estão 

Rubez, presidente da Câmara 
Setorial do Leite e Derivados, 
e da Associação Brasileira dos 
Produtores de Leite, a medi-
da beneficia principalmente os 
pequenos produtores, que esta-
vam com dificuldade em fazer 
o cálculo e o recolhimento da 
taxa, além dos laticínios que, 
pela legislação, ficavam sujei-
tos a multa de 4.000 UFESP (R$ 
80.560) caso não apresentassem 
os comprovantes de recolhi-
mento pago pelos produtores.
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fortemente vinculados, 
tanto do ponto de vista do 
ambiente natural, quanto 
do ambiente construído, 
apresentando grande rela-
cionamento econômico e 
social, o que exige plane-
jamento integrado e ação 
coordenada dos órgãos pú-
blicos. Para  o subsecreta-
rio da pasta, Edmur Mes-
quita, com a criação da 
Agência a região  do  Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
terá um importante instru-
mento. “A região  ganha  
um  instrumento essen-
cial para planejar o futuro, 
em uma visão estratégica 
de médio e longo prazo”.

Prefeitura inicia 
implantação de guias e 

sarjetas na Avenida 
Agostinho Manfredini

A Prefeitura de Tre-
membé está realizando 
a implantação de guias 
e sarjetas na Avenida 
Agostinho Manfredini 
no trecho do Vera Cruz. 
Com esses equipamentos,
a água proveniente das 
chuvas tem uma desti-
nação correta até a boca 
de lobo mais próxima, 
evitando pontos de ala-
gamentos. Estes ser-
viços auxiliam o sis-
tema de drenagem da 
cidade, principalmente no 

período de verão, quan-
do ocorrem chuvas fortes.
Em outubro a Prefeitura 
realizou uma grande obra 
com a implantação de 
aproximadamente 300m 
de tubos de drenagem in-
terligando o Vera Cruz 
ao Guedes, beneficiando 
os moradores da região.
“Estamos trabalhando 
para que o serviço ofereci-
do seja de alta qualidade, 
atendendo as necessidades 
da nossa população. Sabe-
mos que muitos moradores 

enfrentam situações incô-
modas em dias chuvosos e 
estamos trabalhando para 
sanar isso. A Drenagem 
Urbana não é só uma ne-
cessidade, mas uma prio-
ridade. Muitos pensam em 
obras que todos possam 
ver, mas esta é uma que 
passa por baixo da terra e 
muitas vezes são esqueci-
das pelas pessoas, mas é 
uma obra importantíssima 
para a população e para 
o município” explicou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Veículo impróprio
coloca transito em perigo

A Administração públi-
ca de forma irresponsá-
vel coloca veículos para 
transito rural para fazer 
recolhimento de sujei-
ra em “alguns pontos da 

cidade”. São veículos 
improvisados sem ilu-
minação de segurança,
sem identificação (pla-
cas) totalmente irregu-
lares e o que é pior sem-

pre colocando em risco 
pedestres e outros veí-
culos que não podem se 
orientar para que lado as 
“carretas vão, visto a 
falta de sinalização.

Aprovada em assembleia 
a criação da Agência 

Metropolitana doVale do Paraíba


