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O tradicional Carnaval de

Marchinhas de São Luiz do

Paraitinga surgiu no ano de

1984 com a intenção de

fomentar e preservar a

vertente musical de raiz na

cidade, que atualmente

possui um acervo de mais de

2.500 composições e

contando com a participação

de compositores

profissionais e populares de

toda a Região Metropolitana

do Vale do Paraíba, Grande

São Paulo, Rio de Janeiro e

outros estados do Brasil.O

33º Carnaval de Marchinhas

com o tema: ”Retalhos de

Chita” acontecerá de 08 a

12 de fevereiro, com a

apresentação de 26 blocos,

14 Shows de Marchinhas

divididos na praça de

Eventos e no Mercado

Municipal, Concurso de

Fantasia Infantil, com 16

horas de folia por dia do puro

e autêntico ritmo da cidade.

Assim como na edição

anterior teremos dois

públicos distintos durante o

mesmo evento, um mais

familiar no centro histórico e

no mercado municipal e um

público mais jovem na praça

de eventos.A expectativa de

público para o evento é de

150 mil visitantes  durante os

dias de carnaval.

SÃO LUIZ DO
PARAITINGA: ESTÁ

PRONTA PARA O
CARNAVAL

Programação

Iniciou-se a instalação da
energia elétrica para os
moradores do CDHU/ Vera
Cruz em Tremembé, a
empresa Bandeirantes
começou logo cedo o trabalho
e o processo já esta em ritmo
acelerado, o acordo foi feito
com o prefeito Marcelo
Vaqueli antes mesmo de
assumir a prefeitura. Em meio

a muitas reclamações dos
moradores sobre infiltrações,
falta de acabamento, buracos
na parede, corrimãos não
instalados e um total descaso
em que os moradores estão
sendo obrigados a passar.
Essas casas foram entregues
em dezembro de 2012 em
condições precárias e agora
a nova gestão luta para

resolver os muitos problemas
deixados. A prefeitura
municipal de Tremembé já
está em processo final de
acordo com a Sabesp para
uma melhoria na
infraestrutura aos moradores
do CDHU/ Vera Cruz,
visando uma qualidade de vida
melhor para todos que ali
residem.

Tremembé:LUZ CHEGA
AO CDHU DO VERA

CRUZ

Tremembé está cheio de
novidades para o carnaval de
2013, além dos inúmeros
blocos de nossa cidade
também irão desfilar os
famosos blocos de São Luiz
do Paraitinga. O Bloco do
Barbosa saíra no dia 10/02

(domingo), outro bloco que
também estará por aqui é o
Bloco da Maricota
que desfilará no dia 11/02
(segunda feira) e para fechar
o carnaval com chave de ouro,
o Bloco Juca Teles terá sua
apresentação marcada para o

dia 12/02 (terça feira). Os
desfiles terão início a partir das
15 horas e percorrerão um
percurso pelas principais ruas
da cidade. Aguardem, logo
teremos mais novidades
sobre o Novo Carnaval de
Tremembé.

NOVO CARNAVAL DE
TREMEMBÉ 2013

O Novo Carnaval de
Tremembé 2013 terá
participações especiais
neste ano, os famosos
Blocos de São Luiz do
Para i t inga ;  Barbosa ,
Maricota e Juca
Teles estão confirmados. 

Além disso a Banda
Estrambelhados alegrará a
festa na sexta feira (08/
02) a partir das 21 horas.
O Bloco do Barbosa
desfilará no domingo (10/
0 2 ) ,
na segunda feira (11/02)

passará por aqui o Bloco
da Maricota e fechando o
carnaval com chave de
ouro o Bloco Juca Teles
se apresentará na terça
feira (12/02), todos com
início a partir das 15
horas.

CONFIRMADO. OS BLOCOS
JUCA TELES, BARBOSA E

MARICOTA NO NOVO
CARNAVAL DE TREMEMBÉ

O Carnaval será menos
festivo este ano nas cidades
do Vale do Paraíba. A
Prefeitura de Caçapava
cancelou as comemorações
do Carnaval de rua e agora
somam seis as cidades que
não terão a tradicional festa:
São José dos Campos,
Lorena, Cruzeiro e
Guaratinguetá já anunciaram
a suspensão da folia. Em
Monteiro Lobato a festa
também foi suspensa.De
acordo com a prefeitura de
Caçapava, o problema foi a

falta de verba e o curto
período que as escolas de
samba teriam para preparar
seus desfiles. Segundo a
Secretária de Turismo,
Silmara Diniz, “o nosso
prefeito não quer deixar a
população sem carnaval .
Porém, a verba não estava
satisfazendo o que as escolas
p r e c i s a v a m .
 O tempo também era muito
curto.O desfile infelizmente
não acontecerá,
mas teremos marchinha no
coreto da Praça da Bandeira

e desfile de blocos de
c a r n a v a l ” ,
prometeu.Além das cidades
que decidiram cancelar a
festa, outras vão fazer uma
festa reduzida. A Prefeitura
de Taubaté , também por
falta de verba, encurtou o
carnaval para três dias.Já em
São Luiz do Paraitinga a festa
ainda não começou,
mas a
 Prefeitura resolveu que só
180 mil pessoas poderão
entrar na cidade para os
festejos.

Seis cidades do Vale não
terão carnaval
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O Deputado Federal Arnaldo
Faria de Sá visitou Tremembé
nesta última quinta feira (23)
e se encontrou com o Prefeito
Marcelo Vaqueli para
discutirem melhorias para a
cidade.  A reunião aconteceu
na Prefeitura e contou com a
presença do vereador de
Taubaté Alexandre da
Metropolitana. Vaqueli
aproveitou a oportunidade
para reforçar a participação
do município no Projeto
Esporte Social que tem como
objetivo, democratizar
o acesso a  prática esportiva
e de lazer, o

Deputado também confirmou
a liberação dos kits
esportivos para auxiliar nos
projetos da cidade.Também
estiveram na cidade, a
Comandante do 5º BPMI
(Batalhão da Polícia Militar
do Interior) Eliane Nikoluk
Scachetti e o 1º Tenente da
Polícia Militar Francisco
Ricardo Prolungati de
Oliveira, que parabenizaram
o Prefeito Marcelo Vaqueli
pela expressiva votação e
aproveitaram para expor os
detalhes da operação de
segurança no carnaval 2013
em Tremembé.

AUTORIDADES
VISITAM

TREMEMBÉ

O estádio da CTI será palco
da primeira rodada do Vale
Bowl, principal competição
regional de flag do Brasil.
Embora apenas quatro times
participem da disputa, o
torneio, inédito no país, serve
como preparativo para o
Campeonato Paulista da
modalidade, que deverá
começar em abril. Formada
por times do Vale, o evento
reunirá o Taubaté Big
Donkeys, São José Jets,
Guaratinguetá White Cranes
e Volta Redonda Falcons –
este representando o lado
fluminense do Vale. A final
será no dia 7 de abril, em
cidade a definir.Para manter
a hegemonia na região, o Big
Donkeys vem treinando
desde o começo do ano para
estrear contra o
Guaratinguetá White Cranes
às 10h. “Ainda não estaremos
jogando no nível que
estávamos no fim da última
temporada. Acredito que em
um mês já estaremos com um
preparo físico melhor e aptos
a fazer boas partidas”,
explicou o treinador Cassio
Cardoso, que também avalia
como positivo trocar os
comuns jogos-treino de pré-
temporada por uma disputa
valendo troféu. “Amistosos
sempre são importantes, mas
não possuem o mesmo clima

de um jogo oficial, de
campeonato que vale um
título”, completou.Durante os
treinos, todo elenco
taubateano evita falar sobre
favoritismo e rivalidade entre
as equipes. “Encaro [o Vale
Bowl] com seriedade em
todos os jogos, como se fosse
uma final de campeonato e
tento fazer o melhor para
conseguir ajudar o Big
Donkeys”, disse o chutador
Ayslan.Afinal, que esporte é
esse? O flag é uma
modalidade esportiva
inspirada no futebol
americano de tackle (que
utiliza capacetes proteções no
tórax), mas sem tanto contato
físico. No Brasil, muitas
equipes utilizam esse estilo
para difundirem os
fundamentos e as regras do
jogo para quem não está tão
familiarizado com o esporte.
Além disso, o flag tem um
baixo custo de manutenção se
comparado ao tackle, cuja
despesa mínima é de R$
1.500 por jogador devido ao
uso obrigatório dos
equipamentos de proteção.O
Taubaté Big Donkeys tem o
apoio da Top 10 Comunicação
E s p o r t i v a ,
Unitau, Secretaria de
Esportes e Lazer de Taubaté
e Hoff ’s Sports &
Entertainment.

Maior competição
regional de flag do
país começa neste

domingo em
Taubaté
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O Prefeito Marcelo Vaqueli
e a Secretária de Turismo,
Cultura e Esportes Marcela
Tupinambá se encontraram
com o Coordenador de
Esportes e Lazer do Estado
de São Paulo, Mario Cesar
Bartoluzo para protocolar a
inclusão da cidade de
Tremembé no Projeto
Esporte Social, que tem
como objetivo, democratizar
o acesso a  prática esportiva
e de lazer.O  projeto,  que 

é  voltado  primordialmente 
ao atendimento de crianças e
adolescentes na faixa etária
de 7 a 18 anos  estudantes
da rede pública de ensino, 
visa  implantar  e  manter
núcleos de esporte e lazer,
com caráter formativo-
educacional,  a  fim  de 
p r o p o r c i o n a r  
oportunidade de práticas
esportivas  e  de  lazer,  as 
classes  menos  privilegiadas.
A busca por melhorias na

cidade virou prioridade em
todos os setores e a visível
inovação de projetos e
serviços sem perder a
tradição de uma cidade do
interior é aparente de acordo
com o planejamento
proposto.Foi solicitado
também o envio de kits
e s p o r t i v o ,
com a intenção de auxiliar os
projetos que logo serão
implantados em nossa
cidade.

Tremembé: VAQUELI SE
ENCONTRA COM

COORDENADOR DE
ESPORTES E LAZER DO
ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Marcelo Vaqueli
e a Secretária de Finanças
Sueli Emilia de Paiva e
também a Secretária de
Cultura, Turismo e Esportes
Marcela Tupinambá,
participaram no último dia 17
na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo da 1°
Reunião da Associação das
Prefeituras das Cidades
Estâncias do Estado de São
Paulo (APRECESP) onde foi

decidida a nova formação do
Conselho.A Aprecesp é uma
entidade privada e sem fins
lucrativos, foi criada em 1985
com o objetivo de
representar os interesses e
trabalhar pelo
desenvolvimento turístico das
cidades estância no litoral e
interior paulista. Hoje
congrega 67 estâncias que
estão divididas entre:
balneárias, climáticas,

hidrominerais e
turísticas.Vaqueli disse que
este primeiro contato com os
prefeitos das 67 estâncias
turísticas é muito importante
para a troca de informações
e experiências. “Nossa
Tremembé tem tudo para ser
um dos destinos turísticos
mais procurados,
 além do segmento de
serviços e negócios”,
 disse. 

TREMEMBÉ: PREFEITO E
SECRETÁRIOS PARTICIPAM
DA ELEIÇÃO DA APRECESP

Pindamonhangaba: Festival
de Marchinhas homenageia

“Zé Sambinha”

O VI Festival de Marchinhas,
que será realizado pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba nos dias
25, 26 e 27 de janeiro,
homenageia, neste ano, o
saudoso músico “Zé
Sambinha”. José de Assis
Alvarenga (1928 – 2012) era
um autodidata: ainda
pequeno, aprendeu sozinho a
tocar vários instrumentos
musicais. Nasceu e sempre
morou em
Pindamonhangaba. Na
adolescência, com amigos,
montou a banda Blue Star. A
paixão pela música lhe rendeu
o apelido de Zé Sambinha e
fez com que parte da família
seguisse seus passos. Além da

mulher, Maria Trindade, que
o acompanhava nas rodas de
samba, nos bailes da cidade
e nas composições musicais,
três filhos e um neto
tornaram-se percussionistas.
Era a mais antiga componente
da centenária Banda Euterpe,
fundada em 1825 e para a
qual entrou ainda solteiro,
antes dos 20 anos. Há cerca
de cinco anos, Zé Sambinha
criou uma fanfarra na Apae
da cidade. Ensinava crianças
e adolescentes especiais a
tocar diversos instrumentos
musicais. Morreu aos 84
anos, deixando cinco filhos,
13 netos e 13 bisnetos.
Festival: O Departamento
de Cultura da Prefeitura está

organizando dois dias de
ensaio para os participantes
do VI Festival de
Marchinhas. Os inscritos
foram separados em dois
grupos e os ensaios serão
dias 23 e 24 de janeiro, na
praça Padre João Faria de
Fialho – Largo do Quartel,
onde serão realizadas as
apresentações, sempre a
partir das 20 horas. Nos dias
25 e 26 de janeiro os
inscritos se apresentarão
para o júri artístico e técnico
e a grande final será no dia
27. A entrada é gratuita e toda
a população está convidada
a prestigiar o evento, que
inicia o clima carnavalesco na
cidade.

A atual Administração da
Prefeitura de São Bento do
Sapucaí realizou mais um
grande passo para o
crescimento educacional do
município.Nesta semana de
janeiro iniciaram-se as obras
para a construção da “Creche
Escola Jardim Santa
Terezinha” e da “Escola
Estadual na Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira”. A
empresa vencedora por
licitação de concorrência
Tecnolim Engenharia e
Comércio Ltda., assinou o
convênio com a Prefeitura em
novembro de 2012 e será a
responsável pela construção
das duas escolas. Para o início
das obras a Prefeitura limpou
os terrenos, deixando-os
apropriados para a
construção, e nesta semana
deu-se início ao trabalho de
bate estaca. Sobre as obras:
Conforme Convênio
celebrado em maio de 2012
entre Estado de São Paulo -
por intermédio da Secretaria
de Educação, da Fundação
para o Desenvolvimento da

Educação – FDE e o
município Sambentista,
objetiva-se a implantação e o
desenvolvimento do
“Programa Ação Educacional
Estado/Município/Educação
Infantil”. O município de São
Bento do Sapucaí foi
contemplado após a entrega
de toda a documentação
exigida em data prevista.
Entre as solicitações estava a
contrapartida do município em
oferecer um terreno com 2 mil
metros quadrados, abastecido
com rede de água, energia,
esgoto, telefonia, divisas, entre
outros requisitos. Creche
Escola: A unidade, que
localiza-se à esquina da Av.
Sebastião de Mello Mendes
com a Rua 3 (Jardim Santa
Terezinha), custará (obras e
equipamentos) R$
1.370.000,00 (um milhão e
trezentos e setenta mil reais)
e deverá ser executada no
prazo máximo de 210 dias,
contando da data de
firmamento do presente ajuste
e constando ordem de serviço
da FDE. O programa prevê

todos os ambientes
necessários com a
capacidade de atendimento de
em média 150 crianças, como:
sala de atividades, berçário,
fraldário, lactário, cozinha,
refeitório e lavanderia. E.E.
na Av. Juscelino Kubistchek
de Oliveira: Será uma unidade
de Ensino Médio Estadual,
possibilitando a melhor
comodidade e bem estar dos
jovens do município. A obra
deverá ser executada no prazo
máximo de 240 dias, contando
da data de firmamento do
presente ajuste e constando
ordem de serviço da FDE. O
investimento para a
construção no município será
de 3.040.000,00 (três milhões
e quarenta mil reais). Junto à
Escola de Ensino Médio
algumas salas serão
destinadas a salas avançadas
que atenderão cursos técnicos
(ETEC’s) e
profissionalizantes, de
parcerias com instituições
como: SENAI, SENAC,
SEBRAE, Instituto Paula
Souza, dentre outras. 

São Bento do
Sapucaí:Iniciam-se as obras
para a construção de Creche

Escola e Escola Estadual
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