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Fundo social de Tremembé 
realiza campanha do

agasalho 2013

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através do Fun-
do Social de Solidariedade, 
realiza entre os dias 20/03 
e 15/05/13 a Campanha 
do Agasalho 2013. Com 
o slogan "ROUPA BOA. 
A GENTE DOA",  espe-
ra-se arrecadar o maior 
número de peças de rou-
pas, agasalhos e cober-
tores em bom estado de 
conservação. Além da 
arrecadação nos bairros 

a população pode partici-
par levando os agasalhos 
ou cobertores em um dos 
vários postos de coleta es-
palhados por toda a cida-
de. (Prefeitura Municipal, 
Supermercado Leal 
do Vale, Galeria Ma 
& Te, Restaurante Sa-
bor da Terra, Basílica 
do Senhor Bom Jesus, 
Paróquia São José, Fundo 
Social, Sabesp, Lotérica 
Porto da Sorte (Flor do 
Vale), Ruth Calçados) Para 

ser parceiro da Campanha 
do Agasalho o interes-
sado deve ir à Secretaria 
do Fundo Social ou ligar 
para 3674-3910. A  Pre-
sidente do Fundo Social, 
Andréa Vaqueli agradece 
a colaboração de todos e 
ressalta a importância da 
participação da popula-
ção Tremembeense nessa 
grande corrente de solida-
riedade e convida a todos 
que puderem colaborar 
com a Campanha 2013.

UNITAU NA PRAÇA 
ACONTECERÁ EM 

ABRIL NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO EM
TREMEMBÉ

O evento contará com di-
versos projetos e ações de 
extensão, como o Show 
da Física e o Museu do 
Corpo Humano. A Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé em parceria com 
a Universidade de Taubaté 
(UNITAU) realizarão no 
dia 10 de abril, das 8h30 
ao meio-dia, o segundo 
"UNITAU na Praça" do 
ano - o evento será reali-
zado na Praça da Estação, 
no centro de Tremembé. 
Na ação, serão oferecidas, 
gratuitamente, atividades 
assistenciais para a co-
munidade.  As atividades 
desenvolvidas pelos do-
centes têm como objetivo 
reunir ensino, extensão e 
pesquisa, assegurando a 
relação entre a Instituição 
e a comunidade. Por in-

termédio dessa aproxima-
ção, a UNITAU promove 
ações nas áreas de lazer e 
cultura, além de assistên-
cia médica e educacional. 
O evento contará com a 
presença dos participan-
tes de diversos projetos e 
ações de extensão, como o 
Show da Física e o Museu 
do Corpo Humano. Será 
oferecida também assis-
tência na área da saúde, 
com prevenção na saú-
de bucal (Odontomóvel), 
medição e avaliação da 
pressão arterial e verifi-
cação da glicemia capilar, 
avaliação física e nutri-
cional, além de atividades 
voltadas para o incentivo 
ao combate à dengue e 
a presença do "Hospital 
do Ursinho", que congre-
ga saúde e educação. O 
UNITAU na Praça conta-

rá ainda com a presença 
de docentes e professores 
do Centro de Estudos Apí-
cola, e haverá a apresen-
tação de Plantas Medici-
nais. Outra novidade do 
UNITAU na Praça será a 
realização de uma pesqui-
sa junto ao público, para 
conhecer as demandas dos 
frequentadores da ação. 
Alunos do curso de Enfer-
magem entrevistaram os 
presentes, para tentar ma-
pear o perfil dos visitantes 
do evento e, assim, traba-
lhar para sua melhoria. 
"O UNITAU na Praça 
permite que os docentes e 
alunos possam aplicar os 
conhecimentos aprendi-
dos. Com a ação, a comu-
nidade também tem acesso 
a diversos serviços", disse 
o coordenador do projeto, 
Prof. Ms. Edésio Santos.

Prefeitura de Tremembé re-
aliza plantio de árvores no 

bairro Flor do Vale

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé 
representada pela Secreta-
ria de Agricultura e Meio 
Ambiente realizou o plan-
tio de 40 árvores de espé-
cies nativas no dia 22 de 
março de 2013, no cantei-
ro central da Avenida dos 
Ipês, no Bairro Flor do 
Vale, em comemoração ao 
Dia da Água. Esse plantio 
ocorreu também em fun-
ção de uma compensação 
ambiental elaborada pela 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente com mu-
das provenientes de doa-
ção de munícipes que por 
alguma necessidade preci-
saram realizar o corte de 

árvores em sua residência. 
As mudas possuem 1,5 
metros de altura e foram 
rigorosamente escolhidas 
de modo a não trazer pro-
blemas futuros, indicadas 
para arborização urbana. 
Essa é sem dúvida a ques-
tão mais importante do 
plantio de árvores em am-
bientes urbanos. As árvo-
res atenuam o calor do sol, 
absorvem ruídos, renovam 
o oxigênio do ar, filtram 
as partículas sólidas em 
suspensão provenientes 
de agentes poluidores, 
contribuem para reduzir 
o efeito das enchentes, 
além de atrair pássaros. As 
árvores melhoram o con-

forto térmico também por 
promoverem a elevação 
da umidade do ar graças 
à transpiração de suas fo-
lhas. Em relação à questão 
das enchentes, as árvores 
diminuem e retardam o es-
coamento superficial das 
águas em direção às baixa-
das, além de permitirem a 
infiltração da água no solo 
abastecendo os lençóis 
freáticos. Para a SAMA, 
uma das dificuldades en-
frentadas pela arborização 
urbana é o vandalismo fei-
to por uma pequena parte 
da população que depre-
dam as mudas e retiram ou 
destroem o protetor que é 
colocado junto às mesmas.

O Sesc Taubaté oferece, nos 
dias 14 e 28 de abril, uma 
demonstração do cultivo 
de plantas carnívoras, com 
o biólogo André Costa, 
às 10h.Nesta vivência 
ambiental, o público terá a 
oportunidade de conhecer 
aspec tos  da  b io logia 
e  compor tamento  de 
várias espécies de plantas 
carnívoras,  seu modo 

de vida e as diferentes 
armadilhas para captura 
de presas. Será permitido 
o manuseio das plantas.As 
inscrições devem ser feitas 
gratuitamente na Central 
de Atendimento. Vagas 
limitadas.A atividade faz 
parte do programa Educação 
para a Sustentabilidade, 
que tem como missão 
estimular e orientar ações 

educa t iva s ,  vo l t adas 
a diferentes públicos, 
visando à compreensão 
das inter-relações entre 
ambiente e sociedade e suas 
implicações na realidade,  
c o m  a  i n t e n ç ã o  d e 
identificar modos de vida 
sustentáveis .  Plantas 
Carnívoras Com o biólogo 
André Costa Dias 14 e 28,  
às 10h.

Demonstração de 
plantas carnívoras no 

SESC
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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 banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
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
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. Em contato 
prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar a 
pele que protege o local atingido. Pasta de dentes, manteiga e qualquer outro produto caseiro 
também devem ser evitados. Em queimaduras leves, a melhor indicação é usar água fria para 
resfriar o local queimado e evitar a formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia 
ou em compressas.

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e felicidade.
Elefante: pata atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar as negatividades.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita que irá 
atrair sorte e proteção para a sua vida.

A parte do México conhecida como Yucatán vem da época da conquista, quando um espanhol 
perguntou a um indígena como eles chamavam esse lugar e o índio respondeu “Yucatán”. 
Mas o espanhol não sabia que ele estava informando “não sou daqui”.

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 cruzaram no bar de um português e começaram 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!
E 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!
E 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...
Mensagens

Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação 
suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da 
história, milhares de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à 
sua luz. Ninguém pode prever o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez 
ainda continue por ser explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São 
errados todos os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do povo.

Nada tem em si o homem que deveria dominar tanto quanto a sua força de fantasia, a mais 
nobre e, ao mesmo tempo, a mais perigosa das faculdades humanas.

Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação 
através de você, e por que só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única.

Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu para você 
uma felicidade que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la em seu lugar. Aceite 
isso como verdadeiro, acredite existir um grande tesouro à sua espera e faça por merecê-lo. 
Oriente seu pensamento, ame mais, cale as críticas, lamentações e ofensas e estarás atraindo 
a felicidade a cada ação, a cada minuto. Siga seu próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o 
bom pensamento e jamais desanime da boa intenção. Há ricos que quanto mais riqueza tem, 
mais insatisfeitos são.

Pensamentos

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia, por si só é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar, ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
O que vemos depende principalmente do que queremos.
Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.
Não faça aos outros aquilo que queres que te façam.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele nãoajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
Todo mundo é capaz e dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há razões para duvidar e uma só para crer.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.

C o m  o  o b j e t i v o  d e 
promover a boa ação e 
solidariedade entre as 
crianças e adolescentes 
presentes e de fortalecer 
os vínculos familiares, 
o CRAS – Centro de 
Referência da Assistência 
Soc ia l  de  Tremembé 
r e a l i z o u  n o  ú l t i m o 
domingo,  28/03,  uma 
comemoração de Páscoa 
recheada de atividades. A 
comemoração iniciou-

s e  c o m  u m a 
o f i c i n a  d e  r e d a ç ã o ,  
com a finalidade de refletir 
sobre a real importância 
da páscoa, no final cada 
participante confeccionou  
car tões  de  páscoa ,  e 
receberam ovinhos de 
chocolate arrecadados 
por  doação.  Foi  uma 
alegria geral, em todos 
os eventos o resultado 
é sempre positivo!No 
CRAS em Tremembé 

são realizadas diversas 
atividades como: palestras 
a b o r d a n d o  v á r i o s 
temas, oficinas, cursos,  
a t e n d i m e n t o s  c o m 
A s s i s t e n t e  S o c i a l  e 
Psicóloga, trabalhando com 
Crianças, Adolescentes, 
Idosos, e população em 
geral .O CRAS é uma 
extensão da Secretaria 
de Ação Social, e está a  
disposição de todo o 
município de Tremembé.

CRAS realiza
comemoração especial 

de Páscoa para
crianças e adolescentes 

de Tremembé
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No próximo dia 06 de 
abril de 2013 a Secretaria 
d e  S a ú d e  r e a l i z a  a 
Campanha de Vacinação 
Anti Rábica para cães e 
gatos. Leve seu animal 
até um dos postos abaixo 
e vacine gratuitamente 
seu amiguinho.Equipes 
fixas:1- Praça da Estação 
(Geraldo Costa)2- Garagem 
municipal da Prefeitura3- 
Centro de saúde (Ao lado 
da Prefeitura)4- ESF I 
-  Pq. nossa Senhora da 
Glória5- ESF II - Praça 
da Flor do Campo6- ESF 
III- Quadra de esportes Jd. 
Eucaliptos7- ESF IV- Posto 
Benvirá -  Av. 07de janeiro- 
Próximo a escola Amalia 
Patto8- ESF V- Posto de 
Saúde do Guedes9- ESF 

V- Escola Jerônimo10- 
ESF VI - Posto de saúde 
Flor do ValeOs postos 
volantes estarão realizando 
vacinação em áreas rurais 
como:  Padre  Eterno , 
Assentamento, Maracaibo, 
Alberto Ronconi, Berizal, 
Retiro Feliz, Canaã e Vale 
das Flores.Informações 
úteis:A partir dos três (03) 
meses de idade, cães e 
gatos sem exceção, devem 
ser vacinados contra raiva 
todos os anos, incluindo 
lactantes, cadelas prenhes 
ou no cio;Cães e gatos não 
devem ter livre acesso à 
rua;Ao sair com animal 
mantenha-o sob controle, 
utilizando coleira e guia; 
Nunca  p rovoque  um 
animal;Não toque em 

a n i m a i s  e s t r a n h o s , 
feridos ou que estejam se 
alimentando;Não aparte 
brigas entre  animais , 
nem mexa com fêmeas 
e suas crias;Em caso de 
acidentes por mordedura 
ou arranhadura de cães e 
gatos:Lavar o ferimento 
com água  e  sabão  e 
p r o c u r e  o r i e n t a ç ã o 
médica ; Ident i f ique  o 
animal agressor e seu 
proprietário;Caso o cão 
ou gato for conhecido, 
observar o animal por 10 
dias;Caso o animal não 
tenha dono, desapareça, 
adoeça ou morra, procure 
imediatamente orientação 
com o Centro de Observação  
Animal, pelo telefone 
3674-3301.

Prefeitura de Tremembé 
realiza campanha de 
vacinação anti rábica 

para cães e gatos

Leandro da Costa Fialho 
é coordenador geral do 
P R O G R A M A M A I S 
EDUCAÇÃO do MEC 
e esteve nesta 3ª feira 09 
de abril em nossa cidade 
para uma reunião técnica 
sobre o programa que será 
implantando nas 11 escolas 
municipais de Ensino 
Fundamental.O prefeito 
Marcelo Vaqueli recebeu 
o representante do MEC, 
a Secretária de Educação 
e  o s  c o o r d e n a d o r e s 
da Secretaria: Marino 
Almeida, Denise Bassini, 
Maria Angelina Leite e 
Karin Castro.No período 
da tarde reuniram-se na 
Secretaria de Educação 
Diretores, Coordenadores 
Pedagógicos e Professores 
de todas as escolas de 
Ensino Fundamenta l . 
Após uma apresentação 
inicial de Leandro Fialho 
que envolveu a história da 
criação do Programa no 
Brasil e a apresentação de 
exemplos de sucesso em 
diversas escolas e cidades 
no país,  a equipe teve a 
oportunidade de debater e 
esclarecer dúvidas sobre a 
melhor forma de iniciar o 
Programa em cada escola. 
Também esteve presente o 
professor Felício Murade, 
Pró Reitor de Extensão 
da UNITAU que veio 
confirmar o compromisso 
da Universidade de Taubaté 
em atuar em parceria, 
disponibilizando recursos 
humanos e expertise da 
instituição em todas as ações 
necessárias.A implantação 
do PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO em nossas 
escolas faz parte do Projeto 
de Reestruturação da Rede 
Municipal de Ensino de 
Tremembé,  aprovado 
em janeiro pelo Ministro 
Mercadante. ”Com total 
apoio técnico, logístico 
e  f i n a n c i a m e n t o  d o 
MEC, o município de 
Tremembé vai ser uma 
caso pioneiro no Brasil, 
recebendo recursos para 
a construção de núcleos 
do MAIS EDUCAÇÃO 
que será um dos pilares 
do projeto pedagógico 
de aprimoramento de 
n o s s a  q u a l i d a d e  d e 
e n s i n o ” ,  a f i r m o u  a 
Secretária de Educação 
Cris t iana Mercadante 
Esper Berthoud durante o 
evento.O Programa Mais 
Educação, criado pela 
Portaria Interministerial 
n º  17/2007,  aumenta 
a oferta educativa nas 
escolas públicas por meio 
de atividades optativas 
que foram agrupadas 
em macrocampos como 
a c o m p a n h a m e n t o 
pedagógico, meio ambiente, 
esporte e lazer, direitos 
humanos, cultura e artes, 
cultura digital, prevenção 
e promoção da saúde, 
educomunicação, educação 
científ ica e educação 
econômica.O programa 
visa fomentar atividades 
para melhorar o ambiente 
escolar, tendo como base 
estudos desenvolvidos pelo 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF). 
Para o desenvolvimento de 
cada atividade, o governo 

federal repassa recursos 
para ressarcimento de 
moni to res ,  ma te r i a i s 
de consumo e de apoio 
segundo as atividades. 
As escolas beneficiárias 
também recebem conjuntos 
de instrumentos musicais 
e rádio escolar, dentre 
outros.O encontro foi 
muito produtivo e, até o 
final do mês de abril todas 
as escolas apresentam à 
Secretaria de Educação 
seus projetos. Ao longo 
dos próximos meses, uma 
grande parte de nossos 
alunos será convidada para 
participar das atividades do 
Programa, permanecendo 
assim em média 7 horas 
diárias na Escola. Segundo a 
Secretária de Educação ”O 
MAIS EDUCAÇÃO é 
uma iniciativa importante 
do Brasil no sentido de 
alavancar definitivamente 
a qualidade de ensino. Nos 
países do mundo onde a 
Educação foi considerada 
prioridade dos governos e 
levada a sério, as escolas se 
transformaram em escolas 
integrais e o ensino é de 
ótima qualidade. Nosso 
sonho é progressivamente 
atingir a Excelência de 
Ensino em Tremembé, com 
Educação Integral e de 
Qualidade para todos os 
nossos alunos. É um projeto 
complexo, de longo prazo, 
mas estamos dando os 
passos iniciais capacitando 
n o s s o  p r o f e s s o r e s , 
construindo parcerias 
importantes e buscando 
verbas governamentais. 
Estamos muito otimistas!” 

Coordenador do MEC 
faz reuniões sobre 
“PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO” em Tremembé

certamente virão para 
cá” - comenta Fernando 
Cury - sócio da Rede 
Rosado SupermercadosNo 
local serão colocadas 
p l a c a s  r e f e r e n t e s  à 
obra, já com o nome da 
loja. A previsão é que a 
unidade seja inaugurada 
já em novembro de 2013, 
c o n f o r m e  i n f o r m o u 
Henrique,  engenheiro 
responsável pelo Projeto.A 
nova loja deve gerar 150 
empregos diretos e mais 
150 indiretos com uma 
área construída de 5.100 
m². “A loja de Tremembé 
contará com 300 vagas de 
um estacionamento coberto 
no subsolo, o supermercado 
sobre o estacionamento 
e será construido um 
centro comercial com 

aprox imadamente  30 
lojas acima da unidade” 
-  comenta  Henr ique .  
A rede ainda não está 
recebendo currículos de 
interessados em vagas 
na loja de Tremembé.  
A previsão é que isso seja 
feito nos próximos meses, 
quando uma equipe de 
Recursos Humanos virá 
para a cidade. O grupo 
ainda não divulga valores 
do empreendimento.De 
acordo com o rede, a 
filial tremembeense vai 
comercializar cerca de 
100 mil itens nacionais 
e  importados.A Rede 
Rosado existe desde 1983 
e tem lojas em Taubaté, 
L o r e n a ,  T r e m e m b é , 
Ubatuba,  Campos do 
Jordão e Resende/RJ.

150 Empregos diretos 
serão abertos em nova 
empresa de Tremembé

Estão começando as obras 
de construção da nova 
unidade da Rede Varejista 
Rosado Supermercados 
em Tremembé.  A área 
tem aproximadamente 
3.500 m² e fica no Centro 
da cidade em frente ao 
Largo do Parque, onde 
funcionava o prédio da 
FUNAP.O Prefeito Vaqueli 
visitou o espaço do novo 
empreendimento e avaliou 
como muito positivo uma 
loja deste porte acreditando 
em Tremembé e instalando 
uma segunda unidade 
na cidade.”Acreditamos 
que agora  Tremembé 
vai  evoluir,  a  Lei  de 
Incent ivo à  Indústr ia 
ajuda muito e a cidade 
poderá contar com médias 
e grandes empresas que 

O governo federal aceitou 
o pagamento em boleto 
único dos tributos aos 
empregados domésticos.  
A i n f o r m a ç ã o  é  d o 
senador Romero Jucá  
(PMDB-RR) ,  que  s e 
reuniu  ontem,  dia  9 ,  
c o m  t é c n i c o s  d o s 
ministérios da Fazenda, 
do Trabalho e Emprego 

e da Previdência Social, 
além da Caixa Econômica 
Federal, do Banco do Brasil 
e da Receita Federal. Jucá 
é relator da comissão que 
analisa a regulamentação de 
pontos da nova legislação 
trabalhista dos domésticos. 
Na reunião, o senador 
propôs aos representantes 
do Executivo reavaliar os 

percentuais de contribuição 
dos três tributos a serem 
pagos  em uma única 
guia  de  ar recadação.  
A tendência é que a data 
de  reco lh imento  das 
contribuições seja o dia 
7 de cada mês como já 
acontece com o Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

Governo aceita 
pagamento de tributos 
para domésticos em 

boleto único



01-15 de Abril de 2013 página 4A GAzetA de tremembé

Primeira dama participa 
de encontro para

implantação de projetos 
na cidade

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
e primeira-dama de Tre-
membé, Andréa Vaqueli, 
participou junto com a 
Primeira dama do Estado 
Dona Lu Alckmin no Pa-
lácio dos Bandeirantes, na 
última quarta-feira, 20, do 
encontro com as primei-
ras-damas e presidentes 
de Fundos Municipais da 
região do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte para apre-
sentar as parcerias que 
podem ser realizadas com 
os municípios. “Além dos 
projetos que já estão em 
andamento, como a Escola 
de Moda e a Padaria Arte-
sanal, este ano levaremos 
a Escola de Beleza para to-
dos os Fundos Municipais 
que desejarem instalar 
um curso em sua cidade”, 
anunciou Lu Alckmin. 
Durante a reunião de tra-
balho, as representantes 
dos Fundos Municipais 
também apresentaram as 
atividades que estão sendo 
realizadas em nível regio-
nal. A presidente do Fundo 
Municipal de Tremembé, 
Andréa Vaqueli, enfatizou 
a importância da parceria 
entre Estado e municípios. 
"No momento Tremembé 
não realiza nenhum tipo de 
capacitação, sendo assim, 

estamos formalizando e 
definindo o apoio e par-
ceria com o Fundo social 
de solidariedade do Estado 
de São Paulo para implan-
tação de Projetos como 
Padaria Artesanal, Escola 
da Moda e Escola da Be-
leza em nossa cidade" ”, 
afirmou Andréa. Conheça 
mais sobre os Projetos: 
Projeto Padaria Artesanal. 
O projeto de Padarias Ar-
tesanais é uma das princi-
pais iniciativas do Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado São Paulo, e tem 
como objetivo capacitar 
seus profissionais e melho-
rar a qualidade de vida da 
população de baixa renda. 
Os participantes aprende-
rão noções de higiene, se-
gurança no trabalho e pre-
paração das receitas com a 
finalidade de adquirir me-
lhores hábitos alimentares. 
Serão oferecidos cursos 
de panificação artesanal - 
bolos, tortas e biscoitos, 
reaproveitamento integral 
de alimentos e vegetais. 
Projeto Escola da Moda: 
É um projeto de qualifica-
ção profissional, voltado 
principalmente às famílias 
carentes do município, em 
situação de vulnerabili-
dade social, onde serão 
ministrados gratuitamente 

cursos práticos de mode-
lagem básica, corte e cos-
tura. Assim que terminado 
o curso, as pessoas parti-
cipantes receberão certifi-
cado e terão condições de 
transformar o aprendizado 
em profissão, garantindo 
uma fonte de renda para 
a família. Projeto Esco-
la da Beleza: A Escola de 
Beleza do Fussesp (Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo), que 
oferece cursos gratuitos 
de maquiagem, depilação 
e design de sobrancelha, 
assistente de cabeleireiro e 
manicure e pedicure, será 
levado a todos os municí-
pios paulistas. O projeto 
de qualificação na área 
de beleza é desenvolvido 
junto às lideranças comu-
nitárias e entidades so-
ciais, mas antes só estava 
disponível na capital. Com 
o anúncio, os municípios 
que quiserem ter uma Es-
cola de Beleza podem 
enviar uma profissional 
para fazer um dos quatro 
cursos em São Paulo. "A 
profissional fará o curso 
conosco e se tornará pro-
fessora. Nós pagaremos 
essa professora durante a 
vigência do contrato, que 
tem duração de 18 anos", 
explica Lu Alckmin.

As contas do governo 
central (União, Previdência 
Social e Banco Central) 
registraram um déficit 
primário (receitas menos 
despesas sem a inclusão de 
juros), de R$ 6,41 bilhões 
em fevereiro deste ano, 
informou a Secretaria do 
Tesouro Nacional nesta 
terça-feira (27).Trata-se 
do pior resultado, para 
meses de fevereiro, desde 
o início da série histórica 
da instituição, em 1997. 
Na  comparação  com 
fevereiro do ano passado, 
quando foi registrado um 
superávit  primário de 
R$ 5,38 bilhões, houve 
uma forte reversão. Até o 
momento, o pior resultado 
para meses de fevereiro 
havia s ido registrado 
em 2010 (déficit de R$ 
1,18 bilhão).De acordo 
com números oficiais, o 
resultado também foi o pior, 
para todos os meses, desde 
setembro de 2009, quando 
foi contabilizado um déficit 
primário de R$ 7,81 bilhões 
nas contas do governo. O 
resultado acontece após o 
governo ter registrado, no 
primeiro mês deste ano, 
recorde de superávit para 
meses de janeiro. Naquele 
mês, o superávit nas contas 
do governo somou R$ 
26,19 bilhões.”No último 
decêndio [dez dias] de 
janeiro, arrecadamos R$ 
27,5 bilhões em IR e IPI. 
Metade disso foi repassado 
aos estados e municípios 
somente em fevereiro, 
impactando o resultado do 
mês. Além disso, houve 
uma queda de 7,69% na 
arrecadação de fevereiro 
[contra igual mês de 2012]. 
Não localizo aceleração de 
despesas no mês passado. 
O resul tado pr imário 
de fevereiro é atípico. 
Não é uma tendência”, 
declarou o secretário do 
Tesouro Nacional, Arno 

Augustin. Ele acrescentou 
que, no decorrer deste 
ano, as receitas vão se 
recuperar, refletindo um 
ritmo maior de expansão 
da economia brasileira.
Primeiro bimestre e meta 
anualNo primeiro bimestre 
deste ano, ainda segundo 
números  do  Tesouro 
Nacional, as contas do 
governo registraram um 
superávit primário de R$ 
19,77 bilhões – o que 
representa uma queda de 
24,5% frente ao mesmo 
período do ano passado 
(R$ 26,2 bilhões). Também 
representa o atingimento 
de 18,3% da meta fiscal 
“cheia” definida para este 
ano – que é de R$ 108,1 
bilhões.A meta de superávit 
primário, entretanto, faz 
par te  da meta global 
para todo o setor público 
consolidado, que inclui 
também as contas dos 
estados, municípios e 
empresas estatais. Para 
todo este ano, a meta 
global do setor público é 
de R$ 155,9 bilhões. Caso 
os estados, municípios e 
estatais não cumpram sua 
parte da meta, o resultado 
deverá ser compensado 
pelo governo federal.Mas o 
resultado pode ser ajudado 
pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias deste ano, 
já aprovada pelo Congresso 
Nacional, que determina 
que o Tesouro poderá 
abater até R$ 45,2 bilhões 
da meta de todo o setor 
público neste ano por conta 
de gastos do Programa de 
Aceleração de Crescimento 
(PAC) – reduzindo a meta 
do superávit primário 
para cerca de R$ 110 
bilhões.Recentemente, o 
ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, informou que o 
governo pretende enviar ao 
Legislativo proposta para 
abater também mais R$ 20 
bilhões em desonerações 

de impostos previstos para 
2013.Caso esta nova lei 
também seja aprovada pelo 
Congresso, a autorização 
para abatimento, na meta de 
todo o setor público, subirá 
para até R$ 65,2 bilhões. O 
superávit primário do setor 
público, no fim das contas, 
poderia cair a cerca de R$ 
90 bilhões em 2013.”O 
governo vai definir a sua 
política [para o superávit 
primário] quando sair o 
decreto de programação 
[do orçamento de 2013, que 
contém os cortes na peça 
orçamentária]. Ainda não 
tivemos a publicação do 
orçamento e, na sequência, 
o decreto de programação 
sai. Neste momento, vamos 
definir qual será a nossa 
política para 2013”, afirmou 
Augustin,  do Tesouro 
N a c i o n a l .  R e c e i t a s , 
despesas e investimentos 
De acordo com dados do 
governo federal, as receitas 
totais subiram 7,4% no 
primeiro bimestre deste 
ano,  para  R$ 193,45 
bilhões. O crescimento 
das receitas foi de R$ 13,25 
bilhões no período. Ao 
mesmo tempo, as despesas 
totais cresceram 13,9% 
em janeiro e fevereiro 
deste ano, para R$ 136,91 
b i lhões .  Nes te  caso ,  
a elevação foi de R$ 16,73 
bilhões. Já no caso dos 
investimentos, as despesas 
somaram R$ 12,3 bilhões 
no primeiro bimestre, 
i n f o r m o u  o  Te s o u r o 
N a c i o n a l ,  v a l o r  q u e 
representa um aumento de 
28,7% frente a igual período 
de 2012 (R$ 9,6 bilhões). 
No caso das despesas do 
PAC, que somaram R$ 7,6 
bilhões nos dois primeiros 
meses deste ano, houve 
alta de 73,5% sobre igual 
período do ano passado 
(R$ 4,4 bilhões), informou 
a Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

Contas do governo têm 
pior mês de fevereiro 

da história

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaquelli esteve 
em Brasília em busca de 
recursos financeiros para 
resolver vários problemas 
da cidade, a maioria deles 
trazidos pelos presídios 
instalados na cidade. Além 
disso, o atual prefeito 
herdou uma dívida de R$ 
53 milhões, deixada pela 
administração anterior.Os 
problemas trazidos pelos 
presídios são grandes, 

como os números mostram: 
a população carcerária é 
de 6.300 presos, maior 
que o número de alunos 
da rede pública – 5.500 
estudantes. “Sem qualquer 
retorno para a cidade”. 
Dos 54 policiais efetivos, 
24 são para escolta de 
presos. Das 4 viaturas 
disponíveis, 2 são para 
escolta dos presidiários. 
E mais: Taubaté produz 
30 toneladas de lixo por 

dia, sendo 6 toneladas 
s ó  d o s  p r e s í d i o s .  
Dos 4 caminhões de lixo, 
só um está em condições 
de uso e às vezes precisa 
disputar com a população 
horário para a coleta.Um 
dos maiores problemas 
enfrentados pelo prefeito 
Vaquelli é a dívida deixada 
pela administração anterior: 
R$ 53 milhões. Por isto, 
a agenda do prefeito a 
Brasília deverá ser intensa.

Presídios em 
Tremembé sangram 
recursos financeiros 

da Prefeitura
A p e n a s  3 2 %  d o s 
contribuintes da Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba entregaram a 
declaração do Imposto 
de  Renda .Aber to  em  
1° de março, o período de 
entrega da declaração vai 
até 30 de abril. Quem perder 
o prazo está sujeito a ter 
que pagar uma multa de 1% 
do imposto devido apurado 
no documento, com valor 
mínimo de R$ 165,74.
Na RMVale, a Receita 
Federal espera receber 
412 mil  declarações . 
Deste total ,  já  foram 
entregues até anteontem 
131,5 mil, sendo 64.782 

na região de São José, 
que atende nove cidades, 
e 66.728 na de Taubaté, 
c o m  3 0  m u n i c í p i o s . 
“Está dentro da média 
esperada pela Receita”, 
 disse o auditor fiscal André 
Martins, da Receita Federal 
de São José.Para ajudar os 
contribuintes, a Receita 
fez uma parceria com a 
Faculdade Bilac, no centro 
de São José. Estudantes de  
C i ê n c i a s  C o n t á b e i s 
atendem aos sábados, das 
9h às 16h, os contribuintes 
com dúvidas de como 
fazer a declaração. O 
“preço” do serviço é um 
quilo de alimento não 

perecível, que será doado a 
entidades sociais da cidade.  
Em 2012,  segundo a 
Receita Federal, cerca de 
10% das declarações na 
região foram entregues 
no último dia do prazo.”É 
um risco deixar para a 
última, pois o contribuinte 
pode perder o prazo”, 
disse Fernando Marques,  
a u d i t o r  f i s c a l  d a 
Rece i t a  em Tauba té . 
E s t ã o  o b r i g a d a s  a 
apresentar a declaração 
as pessoas físicas que 
receberam rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
24.556 em 2012 (ano-base 
para a declaração de 2013).

Em todo Vale do
Paraíba cerca de 70% 
ainda não declaram 
Imposto de Renda


