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Venha participar da
Festa do Arroz
em Tremembé

2ª Semana da Enfermagem 
em Tremembé

Começou nesta quinta-fei-
ra (15) a 8ª edição da Fes-
ta do Arroz de Tremembé. 
O evento acontece até o 
próximo domingo (18).
A festa reunirá produ-
tores de arroz de toda 
a região. Serão 16 ten-
das como mais de 50 
diferentes pratos, sal-
gados e doces, tendo 
sempre o arroz como 
ingrediente principal.
As receitas que os visitan-

Em comemoração ao Dia 
do Enfermeiro, a Secre-
taria de Saúde ofereceu 
a cerca de 80 técnicos e 
enfermeiros uma progra-
mação diferenciada para 
compor a 2ª Semana da 
Enfermagem, que teve 
como tema o “Protago-
nismo da Enfermagem no 
Processo de Cuidar”. A 
dinâmica, que contou com 
palestras, aconteceu no 
dia 10 de maio no Salão 
Paroquial da antiga Igreja 
provisória ao lado da can-
tina da Basílica do Senhor 
Bom Jesus. A primeira pa-
lestra foi ministrada pela 
Doutora Sônia Lourenço 
Cortez, especialista em 
Estomoterapia das Facul-

tes poderão encontrar vão 
do tradicional risoto até 
uma pizza feita com massa 
de arroz. Haverá também 
bebidas feitas de arroz.
O arroz usado nas re-
ceitas são de produto-
res da região, haverá
 o branco tradicional 
e outros como o ar-
roz preto e vermelho.
O destaque da festa será 
a participação do reno-
mado chef Alex Atala, 

dades Anhanguera. Duran-
te cerca de uma hora, ela 
cativou os participantes. 
Com o tema “O profis-
sional de Enfermagem no 
Acolhimento ao paciente 
com feridas”. Na palestra 
seguinte, o Coordenador 
do Pronto Atendimento, 
Professor Fabrício Gras-
nele Galvão Velasco pro-
moveu uma discussão 
diferente, com foco no 
acolhimento do serviço de 
saúde. Em toda a pales-
tra, ofereceu orientações 
e diretrizes sobre os con-
flitos que são enfrentados 
na rotina dos profissionais 
da área de enfermagem. 
Segundo o coordenador 
Fabricio  Grasnele Gal-

que estará em Tremembé 
no sábado (17) para uma 
palestra sobre a desmis-
tificação da gastronomia.
A expectativa dos orga-
nizadores é receber cer-
ca de 100 mil pessoas 
nos três dias de evento. 
A Festa do Arroz de Tre-
membé acontece em um 
espaço montado entre a 
estação ferroviária Dou-
tor Paulos de Frontin e 
a praça Geraldo Costa.

vão Velasco, a programa-
ção vai além de valorizar 
a data comemorativa. “Os 
temas abordados demons-
traram a importância do 
trabalho em grupo e a re-
novação de valores, em 
relação à atividade de cui-
dar de pessoas”. O doutor 
enfermeiro Donato José 
Medeiros – Conselheiro 
Regional de Enfermagem 
do Estado de São Paulo 
encerrou a sessão de pa-
lestras com o tema “De-
safios na Enfermagem”. 
Após as apresentações 
realizadas, um Cof-
fee Break foi oferecido 
aos participantes. Esti-
veram presentes o Pre-
feito e seus secretários,

Prefeitura de Tremembé 
instala novos pontos 

de luz com baixo custo

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé vem reali-
zando diversas interven-
ções no município, a fim 
de proporcionar mais se-
gurança e conforto aos 
moradores. Na última se-
mana, foi concluída a úl-
tima etapa da 1ª fase da 
nova iluminação pública. 
Ao todo, foram instalados 
432 novos pontos de 
luz. Os postes têm 
dois braços cada um e, 
luminárias com vapor de 
sódio (economia de 30% e 
aumento do rendimento lu-
minotécnico do município).
As duas principais liga-
ções entre Taubaté / Tre-
membé (Avenida Maria do 
Carmo Ribeiro e Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves) 
foram beneficia-
das. Outros locais 
também já podem usu-
fruir desta nova ilu-

minação, são eles:
- Rua Manoel Apo-
linário (Ligação da 
Escola Adventista).
- Avenida Vitória Régia e 
Perimetral dos Ipês (Flor do 
Vale) entre a Ponte da ami-
zade e entrada do Condo-
mínio Campos do Conde.
- Substituição de luminá-
rias a vapor de mercúrio por 
vapor de sódio na Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves 
subida do Ciretran e Rua
 Souza Ribeiro até a 
Praça Geraldo Costa.
- Novos postes en-
tre a Academia Benvi-
rá e a Bica da Glória.
- Área verde que liga 
Rua Iriba Barbosa 
Ribas e Rua João 
Couto no Benvirá.
- Avenida Perimetral das 
Bromélias (Entrada do 
Bairro Vale das Flores).
- Praça Zuelington de Oli-

veira (Jardim Santana).
Essas obras somente fo-
ram possíveis, devido ao 
acordo firmado entre o 
prefeito Marcelo Vaque-
li e a EDP Bandeirantes 
no início de 2013. A dí-
vida deixada pela gestão 
passada equivale a qua-
se 10 milhões de reais.
“Toda essa ilumina-
ção custou cerca de R$ 
220.000,00 e atingiu 4,2 
Km. Se compararmos aos 
42 postes de iluminação a 
base de energia solar que 
caíram na Avenida Luiz 
Gonzaga das Neves, que 
custaram aproximadamen-
te R$ 720.000,00 e atingia 
cerca de 1 Km, podemos 
dizer que a cidade ganhou 
muito, já que, economi-
zamos 70% e ganhamos 
4 vezes mais em cober-
tura” – finalizou o pre-
feito Marcelo Vaqueli.

1º Complexo Industrial 
e Logístico de

Tremembé

As obras do 1º Complexo 
Industrial e Logístico de 
Tremembé estão em ritmo 
acelerado. Com a Lei de 
Incentivo à Indústria (Lei 
Complementar 253/13, de 
21 de fevereiro de 2013), 
a cidade ficou ainda mais 
atrativa para a chegada de 
novos empreendimentos. 
Além da localização, o 
empreendimento tem a 
sorte de pertencer a um 
município que reconhece 
a importância da indústria.
O CILO é um loteamento 
industrial da iniciativa pri-
vada com incentivo fiscal 
do Município. Portanto, o 
empresário que investir no 
complexo, terá a isenção 
do ITBI (Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis).
Benefícios para Tremem-

bé: Geração de empregos, 
aumento na arrecadação 
de impostos partilhados, 
inclusive o ICMS e a atra-
ção de novas empresas.
Localização: Rodo-
via Washington Luiz, 
2100 - Tremembé – SP
O Projeto: O Complexo 
Industrial e Logístico de 
Tremembé é um empre-
endimento que respeita os 
princípios da ecologia. A 
preocupação de preservar 
o meio ambiente e ainda 
garantir a economia, pro-
vam que o CILO  é um 
loteamento preparado para 
o futuro. São 68 lotes de 
1.200 a 3.180,88 m² em 
uma área de 199.710 m² 
para construção de galpões, 
estocagem, armazenagem, 
distribuição ou produção 

para atender indústrias dos 
mais variados segmentos.
“Estamos dando mais um 
grande passo para o desen-
volvimento econômico de 
Tremembé, há anos vivía-
mos atrás de um rótulo de 
Estância Turística, onde 
diziam que Tremembé não 
poderia ter indústria, não 
poderia gerar emprego, 
hoje, com o empenho des-
ta administração e com a 
lei de incentivo a indústria 
criado em 2013, prova-
mos que Tremembé pode 
sim ter seu Polo Indus-
trial e gerar muitos bene-
fícios para a população”. 
finalizou o prefei-
to Marcelo Vaqueli.
Mais informações 
acesse www.cilo-
t r e m e m b e . c o m . b r
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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 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.

Miscelânea
Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Tremembé receberá
R$ 3,5 milhões para 
melhorias da cidade

O prefeito Marcelo Vaque-
li, garantiu na tarde desta 
quinta-feira, o repasse de 
aproximadamente R$ 3,5 
milhões em emendas par-
lamentares, que serão utili-
zados na execução de uma 
série de melhorias para a 
população tremembeense.
A confirmação desses re-
cursos foi feita durante a 
assinatura de convênios 
entre a Prefeitura e o Go-
verno do Estado de São 
Paulo, realizada em even-
to que aconteceu no Palá-
cio dos Bandeirantes, sede 
do Governo Paulista. Com 
o intermédio de vários 
deputados, o prefeito as-
sinou oito convênios. São 
eles: - R$ 140.000,00 para 
compra de equipamentos 
de saúde   Deputado Padre 
Afonso. - R$ 200.000,00 
para revitalização asfáltica 
na Rua Antônio Nogaro-
to no bairro Ana Cândida 
– Deputado Bittencourt.
- R$ 200.000,00 para re-
vitalização asfáltica no 
bairro Vale das Flores – 
Deputado Vitor Sapienza.
- R$ 300.000,00 para re-
vitalização asfáltica no 
bairro Vale das Flores – 
Deputado Padre Afonso.

- R$ 100.000,00 para re-
vitalização asfáltica na 
Avenida Santa Izabel no 
bairro Vera Cruz – De-
putado Orlando Bolsoni
- R$ 51.280,00 para o 
Acessa São Paulo vindos 
do Governo do Estado.
- R$ 200.000,00 vin-
dos da Casa Civil para 
compra de um caminhão 
pipa. – Deputados Padre 
Afonso e Samuel Moreira.
Nos próximos dias o pre-
feito retorna a São Paulo 
para assinar mais quatro 
convênios, serão eles:
- R$ 530.000,00 para re-
vitalização asfáltica na 
Avenida Maria do Car-
mo Ribeiro – Deputados 
Samuel Moreira, Padre 
Afonso e Vitor Sapienza.
- R$ 60.000,00 para compra 
de instrumentos musicais e 
uniformes para a Fanfarra 
Municipal de Tremembé. 
– Deputado Padre Afonso
- R$ 150.000,00 para cons-
trução da ciclovia na Ro-
dovia General Gabriel da 
Fonseca (acesso ao Pa-
dre Eterno) – Deputa-
do Helio Nishimoto.
- R$ 100.000,00 para revi-
talização da Bica da Glória 
– Deputado Padre Afonso.

Outras emendas que já estão 
em processo de licitação.
- R$ 1,5 milhões para as-
falto nas ruas Agostinho 
Manfredini (Acesso ao 
bairro Vera Cruz), Octacia-
no Xavier Castro (Parque 
Nossa Senhora da Glória) 
e Avenida Nicolau Couto 
Ruiz (Retiro Feliz) vindos 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias)
“Graças ao empenho do 
prefeito Marcelo Vaqueli, 
Tremembé vai receber in-
vestimentos nunca vistos 
em sua história. Parabéns 
pelo trabalho e compro-
misso com a população.” 
– comentou o Deputado 
Estadual André do Prado.
“Um dia muito feliz para 
Tremembé. Quero agra-
decer os deputados Sa-
muel Moreira, André do 
Prado, Padre Afonso, Bit-
tencourt, Vitor Sapienza, 
Orlando Bolsoni e He-
lio Nishimoto por essas 
emendas parlamentares 
que trarão muitos bene-
fícios para nossa cidade. 
Em nome da população 
de Tremembé venho fa-
zer este agradecimen-
to”, finalizou Vaqueli.
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Prefeitura de Tremembé 
inicia projeto de

acessibilidade para
cadeirantes e deficientes

Para garantir a acessibili-
dade de deficientes físicos 
de Tremembé, a Prefeitura 
Municipal está construin-
do várias rampas em locais 
estratégicos da cidade. 
“A Prefeitura está ade-
quando a cidade também 
para os cadeirantes. E, 
mais que isso, garantir o 
acesso de deficientes físi-
cos a vários locais antes 
intransitáveis. Além das 
várias rampas que serão 
construídas para auxiliar a 
locomoção de cadeirantes, 

já instalamos na escada 
que liga o Jardim Santa-
na ao Benvirá, um corri-
mão que facilitará muito 
a vida das pessoas com al-
guma necessidade física.” 
disse o prefei-
to Marcelo Vaqueli.
Para o prefeito , além de 
permitir o direito e a au-
tonomia de movimentação 
aos cadeirantes, as rampas 
também garantem mais 
segurança ao cidadão com 
deficiência. “Os direitos 
das pessoas deficientes 

são os mesmos dos demais 
cidadãos. No entanto, para 
os deficientes exercerem 
muitos desses direitos 
tornam-se necessárias al-
gumas medidas especiais. 
O exercício pleno do di-
reito de ir e vir das pes-
soas com deficiência 
quase sempre depende 
da remoção de algumas 
barreiras. Agora estamos 
buscando mais formas 
para garantir o exercí-
cio dos direitos dos cida-
dãos”, finalizou o prefeito.

Tremembé inicia 
“Programa Melhor

Caminho” em
estradas rurais

Coronel Eliane Nikoluk 
assume comando da PM 

no Vale do Paraíba

A CODASP, Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo, 
iniciou na última sema-
na as obras do Programa 
Melhor Caminho em Tre-
membé, que visa recuperar 
11,3 quilômetros de estra-
das rurais do município.
O Programa Melhor Ca-
minho é um projeto da 
Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo e bus-
ca recuperar estradas e re-
adequar as estradas rurais 
espalhadas pelo estado.

A Polícia Militar no Vale 
Paraíba terá uma nova 
comandante, a Coronel 
Eliane Nikoluk Schachetti 
assumirá o posto máximo 
do Comando de Policia-
mento do Interior (CPI-
1) no lugar do coronel 
Cássio Roberto Armani.
Esta será a primeira vez 
que o CPI-1 será chefia-
do por uma mulher. Ni-
koluk tem 44 anos e há A inclusão de Tremembé 

no programa foi conse-
guida graças ao trabalho 
do Prefeito Municipal 
Marcelo Vaqueli, que es-
teve reunido no início do 
mês de Agosto do ano 
passado com a Secretária 
Estadual de Agricultura 
e Abastecimento, Mô-
nica Bergamaschi, e fez 
a assinatura do convê-
nio que trouxe mais essa
 benfeitoria para o mu-
nicípio. “Nossa ad-
ministração tem um 
compromisso muito gran-

25 anos atua na Polícia 
Militar, nos últimos dois 
anos ela era responsável 
pelo comando do 5º Bata-
lhão da PM, em Taubaté.
Agora, a coronel será 
responsável por direcio-
nar 3.500 policiais na re-
gião do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, área de 
abrengencia do CPI-1.
O foco do trabalho da 
Coronel Nikoluk será em de com nossos muníci-

pes, o Programa Melhor 
Caminho é de fato um 
benefício para os produ-
tores da zona rural e seus 
moradores. O acesso a di-
versos pontos é facilitado, 
beneficiando também o 
escoamento da produção 
agrícola e também para 
o transporte de alunos da 
rede pública de ensino e 
dos moradores da co-
munidade como um 
todo, além, de ajudar 
na segurança” – finali-
zou o prefeito Vaqueli.

diminuir os índices de cri-
minalidade na região, com-
batendo principalmente o 
tráfico de drogas, que na 
opinião da coronel é res-
ponsável por desencadear 
outros crimes como ho-
micídios, furtos e roubos.
A cerimônia de pos-
se da Coronel Eliane 
Nikoluk está previs-
ta para acontecer no
 mês de junho.

Festa cigana em come-
moração ao dia de san-
ta sara kali na casa de
 cultura prof. 

Quintino jr. Em 
novo endereço: av.
 Audra 284 continua-
ção da estrada velha 

taubaté x tremembé.Att
Fatima ortiz
(12) 3674-2502 / 
99228-99531Umena, no

Festa Cigana
em Tremembé
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Conselho do Idoso de
Tremembé divulga atividades, 

cursos e novos representantes

O Conselho do Idoso de 
Tremembé divulga al-
gumas ATIVIDADES E 
CURSOS que são dispo-
nibilizados para a “Me-
lhor Idade” de Tremem-
bé todos GRATUITOS:
SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL:Rua 
José Monteiro Patto 
(Antigo Lions Clube)
Informática – Assisten-
te de Cabeleireira – De-
signer de sobrancelhas 
– Maquiagem – Corte 
e Costura – Panificação
PROJETO FAZEN-
DO ARTE: Rua Mon-
teiro Lobato, 50, Cen-
tro, Telefone 3672-1806
Todas as 5.ª Fei-
ras as 18:00hs Aula 
de Canto e Coral
ESCOLA DE NATA-
ÇÃO GOLFINHO: Au-
las de Hidroginástica 2ª 
e 4ª Feiras as 14:00hs : É 
importante ressaltar que 
para participar das aulas 
de natação, o idoso deverá 
estar participando de ou-
tra atividade realizada ao 
grupo de convivência se-
jam elas:  coral, grupo 
da terceira idade- Cen-
tro Social de Convivên-
cia de 3ª idade Estrela 
de Tremembé ou Projeto 
vovô Feliz – Maracaíbo.
HORTO MUNICIPAL: 
Rua Poços de Caldas, S/N
3ª e 5ª Feiras as 8:00hs 
Aulas de Alongamento
Centro Social de Con-
vivência de 3ª idade Es-

trela de Tremembé: Rua 
Lorena, 150, Pq Nos-
sa Senhora da Glória
Bingo Beneficente 3ª e 6ª 
Feiras as 14:00hs / Artesa-
nato 5.ª Feiras as 15:00hs
Projeto Vovô Feliz -Rua 23 
nº121 – Maracaíbo – CRAS
Das 08:00 as 09:00 na úl-
tima segunda feira do mês.
 O Conselho Municipal 
do Idoso de Tremem-
bé buscando aproximar 
a população dos servi-
ços realizados aos mu-
nícipes da “MELHOR 
IDADE” divulga o nome 
dos representantes cujo 
mandato será de 02 anos:
Presidente: Geraldo Na-
talino Pereira (represen-
tante do poder judiciário)
Vice: Cesar Augusto 
Marques (representan-
te do poder executivo)
 Representantes da se-
cretaria de ação social:
Titular: Márcia Mon-
teiro de Souza Righetti
Suplente: Anna Carolina 
de Freitas Ferreira Ribeiro
 Representantes da se-
cretaria de saúde:
Titular: Ana Maria Si-
queira do Nascimento
Suplente: Mari-
za Barros da Silva
 Representante da se-
cretaria de Turismo, 
Cultura e Esporte:
Titular: Odair Ribei-
ro das Neves Filho
Suplente: Cesar Au-
gusto Marques
 Representante do 

poder judiciário:
Titular: Geral-
do Natalino Pereira
Suplente: Arman-
do José Martins
Representante do Cen-
tro de Convivência:
Titular: Benedi-
ta Cleide do Amaral
Suplente: Edi-
th Rocha Santana
Representante do 
Credo Religioso:
Titular: ZuleikaLa-
zarine de Oliveira
Suplente: Edna Borges
As reuniões acontecem 
toda a última terça-feira 
de cada mês na sede da 
Secretaria de Ação Social 
(Antigo Lions Clube) e 
qualquer munícipe pode 
participar como OUVINTE.
Para qualquer denúncia 
sobre maus tratos a idosos 
denuncie no telefone (12) 
3674-3660 OU NO EMAIL 
d e n u n c i a i d o s o @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r
 Dados estatísticos so-
bre o Conselho do 
Idoso de Tremembé
Denúncias recebidas de 
05/2013 á 05/2014:25
Visitas Realizadas: 39
Parecer da Promo-
toria de Justiça: 03
Eventos realizados: 02
Reuniões: 08
Orientações: 15
Ofícios enviados: 14
Para Maiores Informações 
entrar em contato na Secre-
taria de Ação Social pelo 
Telefone (12) 3674-3660

Horta Educativa na
Escola Amália Patto de 

Tremembé começa a 
dar bons frutos

A Horta Educativa é um 
Programa Estadual desen-
volvido pelo Fundo Social 
de Solidariedade em par-
ceria com o Mais Educa-
ção na Escola Amália Gar-
cia Ribeiro Patto.  A cada 
dia que passa o trabalho 
desenvolvido pelos estu-
dantes tem sido um suces-
so, e os alunos da escola, 
já podem colher os frutos 
dessa brilhante obra, que 
por sua vez tem gerado 
resultados magníficos.
Acompanhados da Mo-
nitora de Jardinagem do 
Mais Educação, os alunos 
se dedicam ao cultivo da 
horta, participando, cui-
dando e acompanhando 
todo o processo de Jardi-
nagem. O Plantio já tem 

finalidade, no dia 16 de 
maio foi realizada a pri-
meira colheita e foram 
festivamente colhidos e 
lavados pelos alunos, as 
merendeiras agora colhem 
tempero e alface para 
o almoço das crianças.
O almoço das crianças 
estava com um gostinho 
especial essa semana, 
comerem salada planta-
da por eles foi uma ex-
periência inesquecível.
O Programa teve seu iní-
cio em 28 de Março, em 
parceria com o Gover-
no do Estado, tem como 
propósito criar nas crian-
ças uma conscientização 
em relação aos cuidados 
com o Meio Ambiente, 
e ter uma alimentação 

saudável, buscando sem-
pre por uma qualidade 
de vida melhor.Envol-
ve crianças de 4 a 8 anos, 
combinando aulas Prá-
ticas, teóricas, conceitos 
de Educação Ambiental, 
Nutricional, como forma 
de valorizar o Meio Rural.
Em agradecimento 
ao apoio recebido pe-
las Secretarias de Ação 
Social e de Educação, 
a diretora Josiane Simões 
e o Professor Comunitá-
rio Marcelo Teixeira le-
varam para as Senhoras 
Andréa Vaqueli e Cristia-
na Berthoud e para os co-
ordenadores do Programa, 
Victor Narezi e Gabrie-
la Fambre, uma amostra 
desta primeira colheita.

Empresária e jornalista Dolores 
Russo agradece a Câmara

Municipal de Tremembé
A Empresaria e jornalista 
Dolores Russo, agradece 
à Câmara Municipal de 
Tremembé pela conces-
são da Moção de Aplau-
so e Congratulações 02 
/2014 de iniciativa da 
Vereadora Scheherazad do 
Prado Souza (Nenca) em 
função do título de Co-
mentadora da Ordem de 
Monteiro Lobato pela Aca-
demia Valeparaibana de 
Letras e Artes.  A Moção 
recebida pela Câmara Mu-
nicipal de Tremembé foi 
aprovada por unanimidade 
contando com a assinatu-
ra dos vereadores: Alex 

Chiaradia, Scheherazad 
do Prado Souza (Nenca ) 
autora da Moção, Renato 
Vargas Junior, Adriano dos 
Santos, Antonio Carlos 
Amora Ferreira, Jair Ben-
to de Souza, Luiz Carlos 
de Lima, Silvio Monteiro 
e Charles Matiê Amaro. 
O Presidente da Câma-
ra Alex Chiaradia desta-
cou o trabalho de Dolores 
Russo em prol da cultura 
e de forma geral através 
da imprensa da qual é di-
retora ao longo destes 
25 anos em Tremembé. 
Os vereadores Adriano 
dos Santos e Renato Var-

gas usaram da tribuna tam-
bém para homenagear Do-
lores Russo. Emocionada 
Dolores Russo agradece 
a referencia destacan-
do que foi em Tremem-
bé que fincou suas raízes 
e que a cidade a recebeu 
de braços abertos, portan-
to pouco seria fazer por 
Tremembé pelo que a 
cidade merece, divi-
dindo assim a alegria 
do recebimento desta 
Moção com toda Tre-
membé em particular 
àqueles que querem ver 
a cidade cada vez melhor 
independente de quem for. 

Centro de Observação 
Animal de Tremembé 
começa cadastro para 

castração a baixo custo

O C.O.A. realizou no úl-
timo dia 26 de abril a 15ª 
feira de adoção de cães 
adultos e filhotes, o evento 
realizado juntamente com 
a secretaria de educação, 
levou para a “Caminhada 
do Mais Educação”, na 
Praça Geraldo Costa, 13 
filhotes e 06 cães adul-
tos aptos a adoção, sendo 
que todos estavam vaci-
nados, desverminados e 
os adultos castrados. No 
evento foram doados 07 
filhotes, que na idade cer-

ta serão castrados pelo 
C.O.A. gratuitamente.
Agradecimentos Dra. Ca-
rolina e Fabrício- Médicos 
Veterinários, Cristovão, 
Clarice e Eliseu- fun-
cionários do C.O.A.
No dia 1º de maio aconte-
ceu o 5° mutirão de castra-
ção a baixo custo de cães 
e gatos, com o apoio da 
secretaria de saúde e da 
secretaria de educação, o 
evento ocorreu na Escola 
Pequeno Príncipe onde os 
animais foram submeti-

dos a esterilização. Foram 
esterilizados 22 gatos e 
27 caninos castrados, to-
dos, a partir dos 5 meses 
de idade. Agradecemos 
as Médicas Veterinárias 
Myllene e Juliana que 
apoiaram e ajudaram para 
a realização do evento e 
aos auxiliares de veteriná-
ria que foram voluntários.  
O C.O.A. já esta cadas-
trando novos  animais 
para o próximo mutirão 
para maiores informa-
ções ligue 3674-3301.


