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QUATRO NOVAS CRECHES

SERÃO CONSTRUÍDAS EM

TREMEMBÉ

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé trabalhou pe-
sado para estruturar a cidade neste primeiro ano de governo. Serão
construídas no município, quatro novas creches, conquistadas através de
uma parceria com Governo Estadual. As creches serão construídas nos
bairros Jardim Santana, Vera Cruz, Flor do Vale e uma unidade ainda sem
local definido. 

Com a falta de vagas em creches e escolas que a maioria dos municípios
em crescimento enfrenta hoje, a necessidade de construir mais prédios de
ensino se torna prioridade no Governo Municipal. Tremembé possui hoje
somente três creches, atendendo aproximadamente 230 crianças.

Com a construção das quatro novas creches solicitadas pelo prefeito
Marcelo Vaqueli, o município irá atender mais 600 crianças. Esse número,
segundo os responsáveis pela educação pública do município, ajudará a
reduzir a demanda por vagas que algumas famílias enfrentam há tempos na
cidade. A ideia segundo a Secretária de Educação é justamente aumentar o
número de instituições nos bairros, ajudando a expandir o número de va-
gas, e principalmente aproximar as famílias das creches e escolas, diminu-
indo o deslocamento até as instituições de ensino.

 ”Nosso governo está oferecendo a todos os jovens tremembeenses um
ensino de qualidade, trazendo também para perto das famílias as institui-
ções de ensino. É um compromisso e dever da administração municipal para
com a população da cidade, oferecer sempre uma boa educação, pois só
assim construiremos grandes homens para o futuro”, afirmou o prefeito
municipal.

TREMEMBÉ É A 1ª CIDADE
DO BRASIL A RECEBER

O PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO EM TODAS

AS ESCOLAS
Em 2013, Tremembé

foi a 1ª cidade do Brasil
a ser contemplada com
o Programa Mais Edu-
cação em todas as es-
colas municipais. O Pro-
grama é uma estratégia
do Governo Federal
para ampliação da jor-
nada escolar com qua-
lidade e a organização
curricular na perspecti-
va da Educação Inte-
gral. Além de ampliar o
conceito de espaço

TREMEMBÉ VAI RECEBER
O PROGRAMA ACESSA

SÃO PAULO
Tremembé vai rece-

ber o Programa Acessa
SP. O anuncio foi feito
pelo Governador Ge-
raldo Alckmin, em visita
a cidade no dia 28 de
Setembro. O Acessa
São Paulo é o progra-
ma de inclusão digital,
que oferece para a po-
pulação acesso às no-
vas tecnologias da in-
formação e comunica-
ção em especial à

MAIS DE R$ 1 MILHÃO DE
REAIS PARA TÉRMINO DO

RESTAURO DA BASÍLICA DO
SENHOR BOM JESUS DE

TREMEMBÉ
Diante de um pedido feito pelo Pre-

feito Municipal Marcelo Vaqueli, o gover-
nador Geraldo Alckmin liberou recursos
de R$ 1,116 milhão para o término do
restauro da Basílica Bom Jesus de
Tremembé, construída no século XVII e
considerada um importante patrimônio
cultural da região do Vale do Paraíba.

internet, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural, intelectual e
econômico dos cidadãos tremembeenses. Para atingir seus objetivos, o
Acessa SP abre e mantém espaços públicos com computadores para aces-
so gratuito e livre à internet.

educativo, e fortalecer a relação escola-comunidade.

O que muda nas escolas com o Mais Educação?

O Programa traz a ideia de comunidade que educa e com isso novas
oportunidades:

* Mais tempo dentro da escola com qualidade diferente: mínimo de 7 ho-
ras diárias na escola, 5 dias por semana.

* Os alunos recebem diariamente 3 refeições elaboradas por uma
nutricionista.

* Ampliação dos espaços educativos: rompendo com o limite entre o den-
tro e o fora da escola, as ações acontecem em espaços alternativos cedidos
pela Comunidade.

* Atividades culturais e esportivas: incluindo sempre um acompanhamen-
to pedagógico diferenciado, resgatando o prazer no estudo.

O investimento, realizado na forma de patrocínio via Lei Rouanet com
recursos da CESP (Companhia Energética de São Paulo), será repassa-
do da seguinte forma: em 2013, R$ 116 mil para a primeira fase que envol-
ve reformas de ordem estrutural e o restauro da fachada; R$ 320 mil para
a segunda fase; em 2014, R$ 426 mil para a terceira fase, e R$ 254 mil
para a quarta e última etapa do restauro.
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FESTAS POPULARES
2013: REDUÇÃO DE

GASTOS E AUMENTO
DE PÚBLICO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé vem pres-
tar contas à população tremembeense sobre o Novo Carnaval e a
Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé 2013.

MAIS DE 850 NOVOS
PONTOS DE LUZ
FORAM INSTALA-
DOS NA CIDADE

Em 2013 aconteceu a primeira fase das obras de instalação de mais de
850 novos pontos de luz na cidade. Foram utilizadas luminárias com vapor
de sódio, que economiza 30% de energia e aumenta o rendimento
luminotécnico do município. Essas obras somente foram possíveis devido
ao acordo firmado entre o prefeito municipal e a EDP Bandeirantes feito no
início do mandato. A dívida de energia deixada pela antiga administração
equivale a quase 10 milhões de reais.

Várias localidades foram beneficiadas nesta primeira fase: Avenida Luiz
Gonzaga das Neves (Ligação Taubaté / Tremembé).

- Avenida Maria do Carmo Ribeiro

- Rua Manoel Apolinário (Ligação da Escola Adventista)

- Avenida Vitória Régia e Perimetral dos Ipês (Flor do Vale) entre a Ponte
da amizade e entrada do Condomínio Campos do Conde.

- Substituição de luminárias a vapor de mercúrio por vapor de sódio na
Avenida Luiz Gonzaga das Neves trecho do Benvirá, Bica da Glória, subida
do Ciretran e rua Souza Ribeiro até a Praça Geraldo Costa.

- Rua frontal a Escola José Inocêncio (Centro Esportivo) no bairro Alberto
Ronconi

- Avenida Perimetral das Bromélias (Entrada do Bairro Vale das Flores)

- Ruas laterais a Praça do Jardim Santana (Escola Amália G. R. Pato)

- Cabeceiras da ponte do Rio Paraíba.

- Acesso da rotatória da Avenida Luiz Gonzaga das Neves sentido
residencial Parque dos Pinheiros

- 438 novos pontos de luz no Maracaíbo, Flor de Campo e Alberto Ronconi

 “Demos um passo muito grande em relação à iluminação pública em
Tremembé, depois dessa primeira etapa, vamos levar luz para os bairros
mais necessitados e afastados. E tudo isso, com um custo dentro da reali-
dade do município e bem abaixo dos valores de anos anteriores” – finalizou
o prefeito Marcelo Vaqueli

TREMEMBÉ VAI RECEBER
O PROGRAMA “MINHA

CASA, MINHA VIDA”
Em julho de 2013 durante a 3ª reunião ordiná-

ria da Aprecesp (Associação das Prefeituras das
Cidades Estâncias do Estado de São Paulo) rea-
lizada em Santos, o prefeito municipal de
Tremembé, assinou junto a Caixa Econômica Fe-
deral o termo de adesão do Programa Minha Casa,
Minha Vida. A finalidade do documento é a união
de esforços, objetivando a implementação efici-
ente do Programa em Tremembé. “Este é um dia
histórico para nossa cidade. Com a adesão do
Programa “Minha Casa Minha Vida”, demos o primeiro e importante passo
para a política de habitação de interesse social, que nossa gente tanto pre-
cisa. Agradeço a Caixa Federal por acreditar no trabalho da Administração
Municipal e ser nossa grande parceira” comemorou o prefeito.
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PARCERIAS COM SESI E
SENAI FORMARAM 206
ALUNOS EM CURSOS

PROFISSIONALIZANTES
E DE QUALIFICAÇÃO

GRATUITOS NA CIDADE
CURSO PROFISSIONALIZANTE

DO SENAI: 136 munícipes se forma-
ram nos cursos de: Almoxarife, Recur-
sos Humanos, Administrativo e Inspe-
tor de Qualidade (Carreta do Senai –
Alberto Ronconi e Jardim Santana)

CURSO DE INGLÊS BÁSICO
(em parceria com o SESI): foram be-
neficiados 20 munícipes para curso de inglês.

CURSO APRENDA A CLICAR (em parceria com o SESI): foram
beneficiados 50 munícipes para o curso de informática.

ROTATÓRIAS,
PARQUES, PRAÇAS E A
PONTE DO RIO PARAÍBA

RECEBERAM ILUMINAÇÃO

MUTIRÃO DA VISÃO
REALIZA CENTENAS
DE ATENDIMENTOS

EM TREMEMBÉ
Em 2013, cerca de 650 pessoas foram atendi-

das pelo Mutirão da Visão. O referido Mutirão foi
realizado através da Secretaria de Ação Social e
apoio da Prefeitura Municipal, e percorreu vários
bairros da cidade como Maracaibo, Benvirá, Jar-
dim Santana, Parque das Fontes, Jardim dos
Eucaliptos e Flor do Vale. Em 2014 o Mutirão volta
para atender outros bairros do município

- Liberação de 500 mil reais para asfalto na região do Vale das Flores,
Canaã e Nova Vida.

- Recapeamento asfáltico dos bairros Vera Cruz e Ana Cândida

- Revitalização do canteiro central da Flor do Vale, com inclusão de espa-
ço para caminhadas e corridas, playground, academia ao ar livre e
paisagismo.

- Construção da ciclovia na estrada de acesso ao Bairro Padre Eterno

A região do Maracaíbo, Alberto Ronconi e Flor do Campo receberam mui-
tas melhorias em 2013, entre elas estão:

- 438 novos pontos de luz distribuídos em regiões mais críticas.
- Construção da calçada ao redor da Escola José Inocêncio
- Revitalização e entrega da quadra coberta na Escola José Inocêncio
- Vagas para cursos gratuitos do SENAI
- Caminhão Limpa Fossa atendendo moradores da Região.
- Ônibus de hora em hora.
- Para 2014 a Sabesp estará realizando uma análise de solo para início

das obras de esgoto, para depois a Prefeitura realizar o recapeamento
asfáltico.

- Novo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Fotos abaixo
do antes e depois.

VERBAS JÁ LIBERADAS,
FALTANDO SOMENTE

ASSINATURA  DO
CONVÊNIO

MELHORIAS NOS BAIRROS
MARACAIBO, ALBERTO

RONCONI E FLOR DO CAMPO

Rotatória do Nossa Senhora
da Guia

Praça do Jardim Santana Área verde do Jardim Ana
Cândida

Ponte do Rio Paraíba Rotatória da Praça da
Estação

Rotatória da Vila Santo
Antônio

Entrada do bairro Vale das
Flores

Rotatória do Jardim dos
Eucaliptos

Ligação entre Avenida Maria
do Carmo Ribeiro e Avenida

Luiz Gonzaga das Neves
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APROVADO O 1º
LOTEAMENTO INDUSTRIAL

DE TREMEMBÉ
Mais um passo para o desenvol-

vimento de Tremembé foi dado em
2013. O prefeito municipal Marcelo
Vaqueli aprovou a construção do 1º
loteamento industrial da cidade. O
espaço denominado CILO (Comple-
xo Industrial e Logístico) pretende
disponibilizar mais de 40 lotes para
empresas de pequeno, médio e
grande porte, na Rodovia Amador
Bueno da Veiga.

VAQUELI ANUNCIA 4 NOVAS
EMPRESAS E 240 NOVAS

VAGAS DE EMPREGO PARA
TREMEMBÉ

O prefeito Marcelo Vaqueli, acompanhado do secretário municipal de
assuntos jurídicos Marco Queiróz, anunciou na tarde do dia 15 de janeiro a
chegada de quatro novas empresas e a abertura de aproximadamente 240
novas vagas de emprego na cidade.

As empresas
RECITOTAL – é uma empresa que atua nos seguimentos de reciclagem,

transportes em geral, gerenciamento de subprodutos e locação de equipa-
mentos.

- Geração de Empregos: 50 vagas para 1ª fase (Fabricação de Paletes)
e 50 para 2ª fase (Ampliação da usina de reciclagem de vidro)

- Área do terreno: 20.000 m²
- Contato: www.recitotal.com.br
LAJES E BLOCOS MODELO – Desde 1985, atua no mercado de pavi-

mentação e alvenaria. A empresa, especializada na fabricação de blocos de
concreto, lajes e piso para pavimentação, é referência do segmento na re-
gião do Vale do Paraíba.

- Geração de Empregos: 50 vagas diretas
- Área do terreno: 40.000 m²
- Contato: blocosmodelo.com.br
PLASCAIXAS – Desde 1995, está no mercado de transformação de plás-

ticos e dispõe de modernos equipamentos de reciclagem de plásticos de
PEAD. Industrializa e comercializa caixas de plástico para transporte de frango
vivo e abatido,

caixas para colheita, supermercados, frigoríficos, laticínios, peixarias e
estrados plásticos para câmara fria, baú frigorífico e pisos plásticos para
suinocultura.

- Geração de Empregos: 40 vagas diretas
- Área do terreno: 10.000 m²
- Contato: www.plascaixas.com.br
DISTRIBUIDORA PREMIUM – Distribuidora exclusiva dos produtos Suvinil

desde 2005.
- Geração de Empregos: 30 vagas diretas e 20 vagas indiretas
- Área do terreno: 10.000 m²
- Contato: www.distribuidorapremium.com.br
Para o prefeito, a vinda destas quatro empresas demonstra, mais uma

vez, o potencial e o dinamismo que a lei de incentivo a indústria criada por
esta administração emprega nos empreendedores. “É com enorme satisfa-
ção que estamos anunciando a vinda dessas quatro novas empresas para a
nossa cidade. Além de acreditarem e investirem no município, também cria-
rão novas vagas de empregos. Isso significa mais geração de renda e novas
oportunidades para a nossa população”, finalizou Vaqueli.

As empresas serão construídas as margens da Rodovia Floriano
Rodrigues Pinheiro na altura da Região da Flor do Campo e tem em contra-
to, dois anos para estarem funcionando. Outro acordo feito entre o prefeito
Vaqueli e os empresários é que fossem contratadas somente pessoas resi-
dentes em Tremembé.

A rede Rosado Supermercados já está atuando na cidade com 150 em-
pregos gerados e, agora somando, cinco novas empresas vieram para
Tremembé em pouco mais de um ano da nova administração.

VAQUELI FIRMA CONVÊNIO PARA
 INSTALAÇÃO DE CLASSES
DESCENTRALIZADAS QUE

OFERECERÃO CURSOS TÉCNICOS,
POR MEIO DO CENTRO PAULA SOUZA

O Prefeito Marcelo
Vaqueli assinou na manhã
desta terça feira (14) o con-
vênio para a instalação de
classes descentralizadas
que oferecerão cursos téc-
nicos, por meio do Centro
Paula Souza.

De acordo com Rodrigo
Garcia, secretário de De-

O projeto tramitava desde o início de 2013 e, segundo o prefeito munici-
pal, só pôde ser aprovado graças a Lei de Incentivo Fiscal que a nova Admi-
nistração criou e aprovou junto a Câmara Municipal. “É uma iniciativa muito
importante para garantir emprego para as pessoas daqui. Há muitos anos
que o povo tem que buscar emprego fora. As coisas já estão começando a
mudar e estamos alegres com isso” – comemorou o prefeito.

Além disso, o prefeito conseguiu a desapropriação amigável de uma área
na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro de 94.000 m². Esta área irá abrigar
cinco novas empresas, gerando aproximadamente 700 empregos diretos
em nossa cidade.

senvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação esses convênios são
frutos de muito trabalho e dedicação do Governo, do Prefeito e do Centro Paula
Souza. “Essas  classes descentralizadas são embriões de futuras Escolas Técni-
cas. Elas também marcarão o primeiro passo para formação técnica de qualidade
de mais de mil alunos do interior paulista”, ressalta.

Inicialmente em Tremembé, somente o curso de Administração foi disponibilizado
aos munícipes, mas para o segundo semestre as expectativas são as melhores
para abertura de novos cursos. O Centro Paula Souza oferece também cursos de:
Agronegócio, Informática para Internet, Marketing, Segurança no Trabalho, Manu-
tenção e Suporte em Informática, Mecânica, Logística, Informática, Comércio e
Contabilidade. As aulas da 1ª turma de 2014 acontecerão na Escola Maria Dulce no
Parque das Fontes a partir do dia 27 de Janeiro.

Com a assinatura desse convênio o Centro Paula Souza passa atuar de vez em
Tremembé, oferecendo cursos técnicos, tecnológicos e ensino médio.

Qualidade - As classes descentralizadas são uma forma de levar os cursos
técnicos oferecidos pela instituição a cidades que não têm Escolas Técnicas Esta-
duais (Etecs) ou onde é preciso expandir o número de vagas. As aulas têm a
mesma qualidade oferecida nas Etecs e as classes são administradas pela unida-
de mais próxima do município.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o
Centro Paula Souza administra Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Téc-
nicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funci-
onam com um ou mais cursos técnicos em parceria com prefeituras ou empresas,
sob a supervisão de uma Etec –, em 306 municípios paulistas. As Etecs atendem
mais de 216 mil estudantes nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e no
Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços. Nas Fatecs,
o número de alunos matriculados nos cursos de graduação tecnológica ultrapassa
64 mil.
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PREFEITURA DOA ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SESI
EDUCACIONAL E ESPORTIVO, DELEGACIA PADRÃO E

NOVO FÓRUM
A Prefeitura Municipal da Estân-

cia Turística de Tremembé acertou
a doação de uma área de 23.000,09
m² para construção de um novo
complexo educacional e es-
portivo do SESI  (Serviço Social da
Indústria). O terreno está situado à
Avenida Luiz Gonzaga das Neves,
em frente à Bica Nossa Senhora da
Glória.  ”Parabéns ao prefeito Mar-
celo Vaqueli que desde o início do
seu mandato nos procurou para im-
plantar uma unidade do SESI em
Tremembé.  Aqui, além de uma es-
cola nova, vamos construir um cen-
tro poliesportivo, trazer equipamentos novos, tudo
tecnologia de ponta, para que os alunos tenham
melhor aprendizado e ingressem no mercado de
trabalho já sabendo operar o que há de mais mo-
derno na indústria” - comentou o presidente do
SESI Paulo Skaff. O prefeito agradeceu aos inves-
timentos que serão feitos na cidade e lembrou que
a nova escola do Sesi, vai contribuir de forma ex-
pressiva na formação profissional de jovens, que
certamente serão absorvidos pela demanda das
indústrias da região. 

Também um terreno de  5.091,32 m² foi doado
ao Governo do Estado para implantação de uma
Delegacia Modelo na Avenida Luiz Gonzaga das
Neves numa área institucional do Loteamento
Barão de Tremembé.

Outra novidade é a construção de um novo
fórum na cidade, também através de uma doação
de uma área de 12.001,99m². A área doada está
localizada na travessa da rua Octaviano Xavier de
Castro no bairro Benvirá.

Na próxima edição: continuação do Informativo do 1º ano de governo do Prefeito Marcelo Vaqueli.

Encerramos o ano de 2013 com a certeza de um início de governo sério e justo.

Trabalhamos arduamente na defesa e valorização dos munícipes tremembeenses, pois
sabemos que essa é nossa maior missão.

Em 2014 vamos dar continuidade sem perder o foco nos nossos objetivos, trabalhando e
honrando o dinheiro público.

O que pode ser obstáculos para alguns é para nossa gestão um desafio.

Somos mais de 42 mil habitantes. A nossa força é muito maior que qualquer dificuldade.

Por isso, em 2014 estamos juntos e ainda mais fortalecidos.

MARCELO VAQUELI – Prefeito Municipal de Tremembé


