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Ginásio do Emecal
de Taubaté foi
reinaugurado

O Ginásio do Emecal foi 
reinaugurado hoje em 
evento que reuniu as equi-
pes de handebol feminino 

e masculino. Dentre as 
melhorias feitas no lo-
cal estão a adequação do 
piso, revitalização dos 

vestiários para equipe e 
arbitragem, pintura geral, 
reforma do telhado, ilumi-
nação e estacionamento.

Tremembé abre
Processo Seletivo

para Desinsetizador

São Luiz do Paraitinga 
agora conta com Feira 

Agroecológica

A venda de produtos da 
agricultura familiar tem o 
apoio da Fibria e aconte-
ce todas as sextas e sába-
dos no Centro Histórico
 Os moradores de São Luiz 
do Paraitinga agora podem 
comprar produtos total-
mente livres de agrotóxi-
cos e cultivados de forma 
sustentável por pequenos 
produtores rurais a pre-
ços acessíveis. Isso por-
que o município ganhou 
uma Feira Agroecológica 
desenvolvida pelos pro-
dutores rurais associados 
ao PDRT – Programa de 
Desenvolvimento Rural 
Territorial desenvolvido 
pela Fibria em parceria 
com a OSCIP (Organiza-
ção da Sociedade Civil de 
Interesse Público) Akarui.
A Feira acontece sempre às 
sextas–feiras (das 16h às 
20h) e aos sábados (das 8h 
às 13h), no Centro Histó-
rico. Idealizada pelos pró-
prios agricultores, a ven-
da desses produtos conta 
também com a parceria  da 
Prefeitura Municipal de 
São Luiz do Paraitinga, da 
Associação Corredor Eco-
lógico do Vale do Paraíba 
- ACEVP; do SEBRAE 

e da Associação Rural 
do Bairro Mato Dentro.
“A ideia é destacar os 
produtos agroecológi-
cos dos produtos vendi-
dos em feiras populares 
tradicionais para evitar 
a contaminação”, expli-
ca a responsável pelo 
programa, Cris-
tiane Bittencourt.
Participam da Feira dez 
produtores rurais e suas 
famílias, comercializando 
hortaliças, frutas, legumes 
e verduras. A Feira também 
oferece doces e bolos, além 
do artesanato regional.
Ao contrário do merca-
do tradicional, na Fei-
ra Agroecológica, o 
consumidor tem contato 
direto com o pequeno agri-
cultor, que muitas vezes, 
acaba vendendo não só a
produção destinada para 
comercialização, como 
também o exceden-
te daquilo que produz 
para consumo próprio.
Desde que teve início, em 
junho deste ano, a Fei-
ra tem apresentado bons 
resultados. “Embora ain-
da não tenhamos dados 
compilados, o balanço 
que fazemos é bastante 

positivo. Percebemos que 
as pessoas estão cada vez 
mais interessadas em ter 
uma alimentação saudá-
vel e a Feira vem ao en-
contro desse objetivo. É 
uma demanda que tende a 
aumentar a médio e longo 
prazo”, avalia Cristiane.
 Qual a diferença entre or-
gânico e agroecológico?
Ao contrário do que se 
pensa os termos “orgâni-
co” e “agroecológico” não 
se referem à mesma coisa. 
Um produto é considerado 
orgânico quando sua pro-
dução é livre de agrotóxi-
cos, no entanto, os insumos 
naturais são adquiridos de 
indústrias especializadas, 
o que encarece o produto 
para o consumidor final.
Já o agroecológico defen-
de uma produção agrícola 
que garanta a sustentabi-
lidade econômica, social, 
cultural, política e ética. 
Assim, todos os insumos 
utilizados para a produ-
ção vêm da propriedade 
rural, ou seja, além de 
possuírem um manejo es-
pecial, os produtos agroe-
cológicos não dependem 
do mercado, o que torna 
os preços mais acessíveis.

Programação de
aniversário de 40 anos
de Redenção da Serra
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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 Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a 
sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no 
entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta 
sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções 
sinceras, em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem à sua renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, contudo, 
se você não disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de 
você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos, mas, se 
não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem 
qualquer sentido.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

Alstom promove curso de 
capacitação em Taubaté em 

parceria com Senai

Sesc Taubaté realiza
intervenção literária e

incentivo à leitura

Ao final do curso, os re-
cém-formados poderão se 
candidatar a trabalhar em 
nova fábrica da empresa
A Alstom lança este mês o 
Projeto Maravilha, em par-
ceria com o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) de Taubaté 
e o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Taubaté, que con-
siste em um programa de 
capacitação profissional. 
Os cursos voltados à área 
de montagem de veículos 
leves sobre trilhos (VLT) 
foram desenvolvidos es-
pecialmente para a Alstom 
e abrirão portas para um 
novo mercado de traba-
lho. As inscrições vão do 
dia 14 ao dia 30 de agos-
to. O curso é pré-requisito 
para os interessados em 
ocupar uma das vagas de 
emprego que serão gera-
das para a nova fábrica.
Nessa primeira etapa do 
treinamento serão dispo-
nibilizadas 130 vagas para 
capacitação profissional 
em Competências Opera-
cionais Básicas Para Mon-
tagem de Veículo Leve 
sobre Trilhos, com carga 
horária de 88 horas. As 
aulas serão ministradas 

No próximo domingo, 
dia 17, o Sesc Tauba-
té apresenta O Menor 
Sarau do Mundo, com 
Giovani Baffô, às 11h.
A atividade consiste em 
uma intervenção em que 
participam o poeta e o 
público de até três pes-
soas sob um guarda-chu-
va. O poeta declama três 
poemas curtos autorais 
de alto teor de entorpeci-
mento e o ouvinte experi-
menta o olho a olho com 
o poeta. O guarda-chuva 
estilizado, com uma pita-
da de imaginação, torna-
se uma pequena grande 

de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 12h e das 18h 
às 22h (quatro horas di-
árias). Os pré-requisitos 
para candidatura são idade 
mínima de 18 anos e ensi-
no médio completo ou em 
curso. No conteúdo pro-
gramático constam aulas 
de Matemática Aplicada, 
Comportamento e Quali-
dade, Desenho Técnico, 
Logística, entre outras. As 
aulas serão ministradas 
por professores do Senai.
Ao final dessa etapa da 
capacitação, a Alstom irá 
abrir um processo seleti-
vo e os aprovados serão 
convidados a trabalhar na 
nova unidade de Transpor-
te da Alstom em Taubaté, 
quando serão encaminha-
dos para módulos especí-
ficos de treinamento de-
senvolvidos pelo Senai e 
para capacitação operacio-
nal, como parte do plano 
de desenvolvimento pro-
fissional da companhia.
Quando a fábrica esti-
ver em plena atividade 
operacional, a expectati-
va é de ter treinado 400 
candidatos e empregar 
cerca de 150 pessoas.
Esta será a primeira fábri-

casa de espetáculos, onde 
a palavra é o astro maior.
Aos sábados, dias 16 e 
30 de agosto, aconte-
ce, por meio do Lendo 
o Mundo, a atividade 
Curta Leitura, que incen-
tiva a leitura por meio da 
exibição de filmes, curta-
metragens e músicas, a ati-
vidade tem início às 16h.
No dia 16, livros e filmes 
conduzem o olhar para as 
diferenças e a passagem 
pela infância do mundo 
fantástico de uma bai-
larina e um menino pé-
de-vento. E no dia 30, 
textos, desenhos de aqua-

ca de VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) da Améri-
ca Latina, a ser inaugu-
rada em 2015, e que trará 
um novo segmento para 
o mercado de transporte 
brasileiro. A unidade, que 
representa um investi-
mento de cerca de 15 mi-
lhões de euros, irá cobrir 
uma área de 16.000m².
“A Alstom apoia mundial-
mente ações e parcerias 
educacionais como esta. 
O nosso maior reconhe-
cimento é abrir portas 
para o futuro desses no-
vos profissionais”, afirma 
Michel Boccaccio, Vice 
Presidente Sênior da área 
de Transporte da Als-
tom na América Latina.
Esta é mais uma iniciativa 
dentre outras já firmadas 
entre a Alstom e o Senai. 
A escola, que possui mais 
de 90 unidades no Brasil, é 
reconhecida como modelo 
de educação profissional 
pela qualidade de seus 
serviços tecnológicos, que 
ajudam a promover ino-
vação na indústria brasi-
leira. A unidade do Senai 
de Taubaté é premiada na-
cionalmente e já capacitou 
mais 350 mil profissionais.

rela e animação são base 
para discutir as relações 
de amizade e de perda de 
forma divertida e poética.
O projeto Lendo 
o Mundo visa am-
pliar as possibilidades
 de acesso à literatura 
e narrativas infanto-ju-
venis, ajudando no de-
senvolvimento infantil e 
na formação de leitores.
CURTA LEITURA
Dias 16 e 30, às 16h. Grátis.
I N T E R V E N -
ÇÃO LITERÁRIA
O Menor Sarau do Mundo
Com Giovani Baffô
Dia 17, às 11h. Grátis
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Toquinho é atração em
Festival de Literatura

Infantil de Monteiro Lobato

Santa Branca sedia o 1º
Festival Vale das Artes
neste fim de semana

A 5ª edição do Festival 
de Literatura Infantil, que 
acontece de 11 a 14 de se-
tembro, vai receber o can-
tor e compositor Toquinho, 
no domingo (14), às 15h, 
em Monteiro Lobato, dis-
trito de São José dos Cam-
pos. O show e as demais 
atrações são gratuitos. 
O músico paulista encerra 
a programação interpretan-
do os sucessos “Aquarela”, 
“O Barquinho” e “Cader-
no”, entre outros, que re-
metem ao público infantil. 

O 1º Festival Vale das 
Artes de Santa Bran-
ca realiza na sexta-feira 
(15), sábado (16) e do-
mingo (17) uma progra-
mação com 200 artistas e 
21 apresentações gratui-
tas de grupos de música, 
dança e teatro regionais. 
O destaque do dia de 
abertura é a montagem 
teatral “Um Dia Ouvi a 
Lua”, de Luís Alberto de 
Abreu, autor do rotei-
ro da minissérie de TV 
“Hoje É Dia de Maria”, 
que acontece às 21h30.
Produzida pela Cia. Tea-
tro da Cidade e dirigida 
por Eduardo Moreira, de 
São José dos Campos, a 
peça é inspirada em can-
ções populares de Toni-
co & Tinoco recriadas do 
ponto de vista feminino.

O festival também pro-
move atividades como 
encontros de contação de 
histórias, exposição, ven-
da e distribuição de livros, 
oficinas literárias e apre-
sentações teatrais, sempre 
na praça Deputado Cunha 
Bueno, no centro do distrito.
Outro destaque é o grupo 
Tiquequê, formado por 
Diana Tatit, Bel Tatit, An-
gelo Mundy e Wem. Com 
mais de dez anos de car-
reira, o quarteto cria um 
espetáculo com música, 

Ainda na sexta-feira, de 
manhã e à tarde, tem pro-
gramação infantil com 
as companhias Bola de 
Meia, Travessia de Roda 
e Homens de Palha, com 
contações de histórias 
e performances de tea-
tro. Às 20h30, a Orques-
tra de Viola Caipira de 
São José dos Campos 
faz concerto popular.
No sábado, a partir das 
16h, o grupo Fuá Rabe-
cado apresenta canções 
de rabeca (espécie de vio-
lino popular) e, às 18h 
e às 20h30, os conjun-
tos Música Parahytinga 
Brasileira e Estram-
belhados mostram te-
mas do cancioneiro de 
São Luiz do Paraitinga. 
O domingo é o dia de mani-
festações populares como 

teatro, narração de histó-
rias, dança e brincadeiras.
Diana e Bel vem de famí-
lia musical, são sobrinhos 
de Paulo Tatit, que ao lado 
de Sandra Peres, criaram 
nos anos 1990 o proje-
to Palavra Cantada, que 
também utiliza linguagem 
para o público infantil.
O 5º Festival de Litera-
tura Infantil é realizado 
pela prefeitura de Mon-
teiro Lobato, com o apoio 
da Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo.

a congada do Batucaia, 
as danças de moçambique 
dos grupos Pedramar, Fi-
lhos de Santa Branca e Ir-
mandade de São Benedito, 
além do maracatu tauba-
teano do Baque do Vale.
Todas as atrações acon-
tecem na praça Ajudante 
Braga, a praça da Matriz, 
no centro de Santa Bran-
ca. Veja a programação 
completa na página do 
festival nas redes sociais.
1º FESTIVAL VALE 
DAS ARTES DE 
SANTA BRANCA 
Quando: sexta-feira (15), 
sábado (16) e domingo (17) 
Onde: praça Ajudan-
te Braga (Matriz), 
centro, Santa Branca 
Quanto: grátis 
Mais informa-
ções: (12) 3972-6620

A equipe de comunicação 
da Prefeitura de Ubatuba 
passou a tarde de ontem 
com a equipe do progra-
ma Planeta Vanguarda, 
que veio gravar uma re-
portagem sobre a agricul-
tura familiar na cidade e 
sobre como os produtos 
locais estão chegando à 
mesa das crianças das es-
colas da rede municipal.
Nos dois primeiros anos 
da gestão do prefeito Mau-
ricio, o valor investido 
pela prefeitura na agricul-

tura familiar ubatubense 
saltou de R$ 30 mil para 
cerca de R$ 1 milhão. 
Pela lei, pelo menos 30% 
dos produtos adquiridos 
para alimentar os alu-
nos com os recursos do 
FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação) devem vir 
da agricultura familiar. 
Com os contratos as-
sinados neste ano, 
os números indicam
 que a prefeitura vai 
comprar nos próxi-

mos 12 meses cerca de 
80% dos produtos dos 
agricultores familiares.
É a Prefeitura de Ubatu-
ba investindo na agricul-
tura familiar, respeitando 
os costumes locais, pro-
movendo os produtos da 
região e fazendo a eco-
nomia da cidade girar!
*Segundo a equipe de 
produção do Planeta 
Vanguarda, a reporta-
gem vai ao ar nas próxi-
mas semanas, mas ainda 
não tem data definida.

Planeta Vanguarda grava
reportagem sobre
agricultura familiar

em Ubatuba

Parque das Nações em 
Pindamonhangaba

recebe obras de galeria

Algumas ruas do Parque 
das Nações estão rece-
bendo obras de galeria, 
que precedem o recape-
amento asfáltico. Além 
de beneficiar a popula-
ção, as ruas que estão re-
cebendo melhorias dão 
acesso ao hospital 10 
de Julho, facilitando o 
acesso de ambulâncias.

Estão recebendo a obra, 
as ruas José Anéas Ro-
drigues (200 metros), 
Manoel da Silva Car-
valho (130 metros), 
ruas 10 (60 metros) e 11 
(50 metros) e rua Emí-
lio Moreira dos Santos 
(120 metros), totalizan-
do pouco mais de 500 
metros de galerias e, 

em seguida, asfalto.
De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, 
nas áreas de maior volu-
me de água, está sendo 
instalada tubulação de 
0,8 m e 0,6 m. Nos ra-
mais, onde estão as 12 
novas bocas de lobo, 
a tubulação é de 0,4m.
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Programação da 7ª Festa 
Gastronômica de Cunha

Pinda inicia
preparativos para
desfiles de 7 de

Setembro

A Secretaria de Educação e 
Cultura e Departamento de 
Cultura de Pindamonhan-
gaba iniciou  preparativos 
para os desfiles comemo-
rativos à Independência do 
Brasil. A primeira reunião 
foi realizada na manhã 
desta quarta-feira (13) no 
Palacete Tiradentes (anti-
go prédio da Câmara Mu-
nicipal, no centro da cida-
de), com representantes 
das instituições militares e 
dos departamentos da Pre-
feitura, afim de definir os 
preparativos para o evento.
De acordo com a secreta-
ria, as instituições da ci-

dade que tiverem interesse 
em participar dos desfiles 
devem entrar em contato 
com o Departamento de 
Cultura da Prefeitura para 
preencher um questioná-
rio de participação. O De-
partamento fica na rua dr. 
Campos Sales, 530, bairro 
São Benedito, telefones 
3643-2690 e 3642-1080.
Programação Oficial - Os 
desfiles deste ano serão, 
dia 5, a partir das 8 horas, 
na avenida das Margari-
das, Vale das Acácias, Mo-
reira César. E no dia 6, a 
partir das 9 horas, acontece 
o desfile cívico na avenida 

Dr. Francisco Lessa Jú-
nior, com início na rua Dr. 
João Pedro Cardoso e tér-
mino na dr. Campos Sales.
No dia 7 de setembro, às 
10 horas, ocorre o haste-
amento das bandeiras no 
Obelisco da praça Monse-
nhor Marcondes. No mes-
mo dia, às 14 horas, será 
iniciada uma nova ativida-
de na programação oficial: 
a contação de histórias e 
visita guiada da exposição 
“Família Imperial e Real 
do Brasil” e outras exposi-
ções, no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina.

Cunha trará A Grande
Festa do Vale

Prefeitura de Tremembé 
expõe para população 
veículos conquistados

Os moradores de Tre-
membé que passaram no 
último final de semana 
pelo centro tiveram uma 
boa surpresa: a Prefeitura 
colocou em exposição no 
local os veículos recente-
mente adquiridos através 
de parcerias com Governo 
do Estado de São Paulo e 
com Governo Federal que 
vão trazer uma série de be-
nefícios para a população.
Entre os veículos ad-
vindos do Governo Fe-
deral estavam um ca-
minhão-caçamba e uma 
motoniveladora (Patrol) 
conquistados através de 
parceria realizada junto ao 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário – MDA, no 

dia 30 de Abril, em Limei-
ra; uma retroescavadeira 
também proveniente da 
respectiva parceria, entre-
gue no mês de setembro 
do ano passado, além de 
uma ambulância, dois mi-
cro-ônibus escolares, dois 
caminhões compactado-
res, um caminhão coletor 
de lixo e um veículo HB20 
para auxiliar os serviços da 
Secretaria de Ação Social.
“Em dezembro de 2013 
recebemos mais uma am-
bulância para auxiliar o 
transporte de pacientes. 
Também colocamos em 
exposição nossos novos 
micro-ônibus adquiridos 
com o objetivo de otimi-
zar e ampliar o transporte 

oferecido aos estudantes 
de Tremembé, priorita-
riamente, o transporte de 
alunos que residem na 
zona rural do município”, 
disse o prefeito Marce-
lo Vaqueli –  que revelou 
estar muito contente 
com as conquistas. “Os 
veículos chegaram em 
muito boa hora, já que 
encontramos uma fro-
ta sucateada e cheia de 
problemas. Aos poucos 
estamos conseguindo re-
novar nossa frota de veí-
culos e garantir qualidade 
nos serviços prestados e 
segurança aos servido-
res prestam serviços uti-
lizando as máquinas e 
os veículos”, finalizou.


