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Prefeitura realiza curso 
gratuito para moradores 

dos bairros Flor do
Campo, Maracaibo e

Alberto Ronconi

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através do CRAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) está 
realizando curso gratui-
to de Patch Apliquê ou 
Patch Colagem para 30 
mulheres que participam 
do Grupo de Convivên-
cia Renovação e Vida,  
que moram no territó-
rio de abrangência do 
CRAS – Jardim Maracai-
bo I e II, Flor do Campo 
e Jardim Alberto Ronconi.
O curso teve início na úl-
tima terça feira (29) e tem 
duração de 16 horas/aula, 
sendo realizadas duas 

vezes por semana, nos 
períodos manhã e tarde.
O que é patch apli-
quê, ou patch colagem?
É uma técnica ornamen-
tal utilizada para decorar 
roupas, toalhas e tecidos 
com utilidades diversas, 
cuja produção é simples. 
Para fazer um patch apli-
quê básico, é preciso teci-
do de estampas diversas, 
papel termocolante, agu-
lha, linha, ferro de passar 
e muita criatividade. Pri-
meiramente, deve-se fa-
zer um desenho no papel 
termocolante; feito isso, é 
passado o ferro em cima 
do tecido com o papel.

Depois de colado, o tecido 
é recortado e costurado em 
caseado, diretamente onde 
deve ser aplicado. “O pac-
th apliquê é a aplicação de 
tecido sobre tecido, dando 
a possibilidade de utiliza-
ção de qualquer figura”,
“Além de propiciar 
uma atividade ex-
tra para as mulheres,  
esse curso serve como 
capacitação para criação 
de mais uma oportunida-
de de trabalho, portanto, 
aumento da renda fami-
liar” – finaliza Andrea 
Vaqueli – Presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé.

Inscrições abertas para 
a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Es-
portes informa que está 
com inscrições abertas 
para a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé. O 
evento será realizado no 
próximo dia 1 de dezem-
bro (Domingo) a partir 
das 9 horas, com largada 
e chegada na Praça Geral-
do Costa (em frente à an-
tiga Estação Ferroviária). 
Inscrições: Os interes-
sados podem se inscre-

ver exclusivamente pelo  
site http://www.minha-
sinscricoes.com.br/pro-
vapedestrecidadedetre-
membe/2013/ e a taxa de 
inscrição é de R$20,00. 
P r e m i a ç ã o
Haverá entrega de tro-
féus para os três primeiros 
colocados de cada mo-
dalidade e medalhas de 
participação e kit pós pro-
va para todos os atletas. 
O regulamento da pro-
va está disponível no 
site das inscrições. 

Número de peito
A entrega do número de 
peito será feita no dia 30 
de novembro das 9h00 às 
17h00 (Sábado) no Gi-
násio de Esportes de Tre-
membé – Quadra Coberta, 
na Rua Antenor Vargas, 
nº 398 – Jardim dos Eu-
caliptos. No dia prova os 
números de peito serão 
entregues a partir das 7 
horas na Praça da Estação. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3607-
1004 e (12) 3672-3147

Prefeitura informa:
Leilão público de barracas 

para Natal Iluminado

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Tu-
rística de Tremembé,  
de acordo com as normas 
do Decreto Municipal 
nº4.431, de 30 de outu-
bro de 2013, vem, através 

deste, tornar público, para 
conhecimento de todos os 
interessados, que fará rea-
lizar no dia 08 de novem-
bro de 2013 LEILÃO PÚ-
BLICO para autorização 
de uso de espaço público 

para instalação de barracas 
de alimentos e artesana-
tos durante as Festivida-
des do Natal Iluminado,  
que se realizará entre os dias 
24 de novembro de 2013 
à 06 de janeiro de 2014.

Tremembé sediou treinamento 
de municípios para realização 

de testes rápidos de HIV,
Sífilis e Hepatites

Aconteceu entre os dias 
04 e 08 de novembro um 
treinamento para execu-
ção de testes rápidos de 
prevenção e identificação 
de HIV, Sífilis e Hepatites. 
O evento aconteceu em 

um Salão Nobre no bairro 
Jardim Samar e foi dire-
cionado as Secretárias de 
Saúde de várias cidades, 
entre elas Pindamonhan-
gaba, Roseira, São Luiz 
do Paraitinga, Nativida-

de da Serra e Lagoinha.
No dia 06, ocorreu o encon-
tro das secretarias de edu-
cação e saúde para criação 
do planejamento das ações 
do Programa DST/HIV/
Aids para o ano de 2014.
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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.

Edital de abertura para
candidatos à inscrição na

escola municipal de educação 
infantil de Tremembé

EDITAL N º 02/2013. A 
Secretaria de Educação, 
no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Re-
gimento Escolar, FAZ SA-
BER aos interessados que 
acham-se abertas as inscri-
ções para as CRECHES E 
ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL DE TREMEM-
BÉ, para o ano letivo de 
2014, no período de 18 a 
22 de novembro de 2013, 
 obedecendo aos se-
guintes critérios:
I – DOS NÍVEIS E  
AS IDADES Berçário 
I Crianças nas-
cidas no período de 
01/04/2013 a 30/09/2013
 II – DO LOCAL E HORÁ-

RIO DAS INSCRIÇÕES
1-      CRECHE MUNICI-
PAL ELIZA ROSSI LIMA: 
inscrições para Berçário I.
Rua Lorena, 80 – Parque 
N. Srª da Glória, Tre-
membé, São Paulo, no 
horário das 8h às 17h.
Obs: As crianças inscri-
tas para o período inte-
gral na Creche Municipal 
Eliza Rossi Lima pas-
sarão por triagem, para 
efetivação de matrícula.
III – DOS REQUISITOS 
PARA A INSCRIÇÃO
Os interessados deverão 
entregar uma Cópia Xe-
rográfica da Certidão de 
Nascimento da criança e 
comprovante de residên-
cia atualizado (levar o ori-

ginal para conferência).
Obs: A apresentação dessa 
documentação é impres-
cindível para a efetivação 
da inscrição (não será fei-
ta a inscrição sem a do-
cumentação necessária).
IV – DAS DISPO-
SIÇÕES FINAIS
 1- A inscrição deverá ser 
feita por pais ou responsá-
vel legal da criança, muni-
dos de RG (Registro Geral);
2-      Esclarecemos que 
esse Edital refere-se so-
mente ao período de ins-
crição e não de matrícula; 
Tremembé, 30 de 
outubro de 2013.
Cristiana Mercadan-
te Esper Berthoud
Secretária de Educação

OMS revela que
Brasil convive com
desilgualdade na

assistência à saúde
O Brasil tem 81,4 pro-
fissionais de saúde por 
10 mil habitantes, muito 
acima das metas da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS), mas há 
uma grande desigualda-

de entre regiões, revela 
um relatório da entidade 
divulgado ontem, dia 11. 
A conclusão está no estu-
do Uma Verdade Univer-
sal: Não Há Saúde sem 
Profissionais, divulgado 

pela OMS durante o ter-
ceiro Fórum Global sobre 
os Recursos Humanos da 
Saúde, que reúne mais 
de 1.300 participantes 
de 85 países, incluindo 
40 ministros da Saúde.
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Prefeitura de Tremembé está 
recebendo projetos de

instituições para auxiliar na 
melhoria do atendimento ao 

idoso

A Secretaria de Ação So-
cial e o Conselho Muni-
cipal do Idoso convidam 
todas as instituições in-
teressadas, independente 
do credo religioso ou fins 
lucrativos que realizam 
trabalho social ou edu-
cativo para os idosos a 
enviarem o seu projeto 
com os seguintes itens:

* Nome do projeto
* Descrição
* Metodologia
* Cronogra-
ma de atendimento
* Nº de participantes e idade
* Identificação com ra-
zão social ou CNPJ (se 
possuir), endereço, email 
e telefone de contato.
A ideia é mapear os aten-

dimentos realizados com 
os idosos do município 
e criar uma parceria para 
ampliar a melhoria do 
atendimento já realizado.
Os projetos deverão ser 
enviados para o email 
fundosocial@tremembe.
sp.gov.br até o dia 10/12.
Mais informações pelo 
telefone (12)3674-3910

Prefeitura realiza
evento em comemoração 

ao dia nacional da
Consciência Negra

Uma programação cul-
tural e musical aguarda a 
população de Tremembé 
e região no dia 23 de no-
vembro, é a comemoração 
ao dia nacional da Consci-
ência Negra, que acontece 
na Praça da Estação das 10 
às 16 horas. “Nosso obje-

Programação:
10h00 – abertura
10h10 – Capoeira com Grupo Ginga Brasil
10h50 – Maracatú do Avape
11h30 – Maculelê com Grupo Ginga Brasil
12h10 – B.Boys Ultimate Crew
12h50 – Oficina de moda Afro
13h30 – Congada do Alto do Cristo
14h10 – Hip Hop
14h50 – Grupo de rap “Cidadãos Brasileiros”
15h30 – Grupo de Samba e Pagode “Sem Destino”
Durante o dia haverá oficina de tranças nagô, modelagem em argila e 
mostra de artes e artesanato
A festa é uma realização da Prefeitura Municipal através da  Secretaria 
de Cultura, Turismo e Esportes e a entrada é gratuita.

tivo é relembrar a cultura 
negra que faz parte da for-
mação de nossa cidade”, 
comenta a secretária de 
cultura, turismo e espor-
tes, Marcela Tupinambá.
A comemoração acon-
tece há vários anos e se 
tornou uma oportunida-

de de apresentar exposi-
ções de artesanato e pe-
ças culturais da própria 
comunidade negra local. 
‘Além dela, a programa-
ção conta com apresen-
tações musicais de gru-
pos como Sem Destino 
e Cidadãos Brasileiros.

Irmãs Carmelitas realizam 
“Obra do Berço”

com intuito de arrecadar 
roupinhas de bebê.

Saiba como participar!

O Carmelo Santa Face e 
Pio XII informa que en-
tre os dias 25/11 a 25/12 
estará realizando a “Obra 
do Berço”; que consiste 
na arrecadação de roupi-
nhas de bebês, para con-
fecção dos enxovais das 
mamães carentes da ci-
dade. Os interessados em 
contribuir com essa obra 
de generosidade e amor 
ao próximo poderão fazer 
sua doação nos postos de 
coleta que estarão dispo-
níveis na Praça Geraldo 
Costa e no Carmelo Santa 
Face e Pio XII – Rua Pio 
XII, 48 – Nossa Senhora 
da Guia, Tremembé – SP.
Se você deseja conhe-
cer melhor o intuito da 
“Obra do Berço” e dar 
sua colaboração, entre 
em contato com as Irmãs 
Carmelitas pelo telefo-
ne (12) 3672 – 4180 ou 
(12) 3672 – 4755 ou faça 
mesmo uma visita ao Car-
melo. “Deus ama aque-
le que dá com alegria!”
Agradecemos a generosi-
dade, pedindo ao Menino 
Jesus, que derrame copio-
sas graças e abençoe a todos 

com um Santo Natal. Deus 
lhes pague e um ano novo 
repleto de realizações!
OBRA DO BERÇO: O 
Serviço Social, denomina-
do Obra do Berço, nasceu 
em 1961 no coração da 
Serva de Deus Madre Ma-
ria do Carmo da Santíssi-
ma Trindade, fundadora 
do Carmelo da Santa Face 
e Pio XII de Tremembé. 
Foi a recorrência de tan-
tas gestantes carentes que 
constantemente batiam à 
porta do Carmelo recém 
fundado em busca de au-
xílio, que inspirou Madre 
Carminha a iniciar, não 
com pouco sacrifício, a 
doação de enxovais para 
recém nascidos, confec-
cionados pelas próprias 
Irmãs com retalhos de te-
cido que sobravam dos 
jogos de lençóis que fa-
ziam para vender, em fa-
vor do próprio sustento.
Em 1965, as Irmãs Car-
melitas decidiram, por 
unanimidade de votos, 
registrar o trabalho com 
o título oficial “Obra do 
Berço” que já não consis-
tia apenas em doar enxo-

vais para bebês, mas tam-
bém alguns mantimentos,  
o pouco que estava den-
tro das condições das Ir-
mãs, que viviam do pró-
prio trabalho e doações 
de amigos e benfeitores.
Durante todos esses anos, 
a providência divina não 
faltou, e hoje estamos 
muito felizes, pois, se au-
menta sempre mais as pes-
soas carentes que vem até 
nós, em busca de alimen-
tos e vestes para os recém 
nascidos, também é gran-
de o número de corações 
generosos, que batem à 
nossa porta trazendo sua 
oferta para Jesus presen-
te nos mais pequeninos.
Vale lembrar que a “Obra 
do Berço” esteve no ano-
nimato até a abertura do 
Processo de Canonização 
de nossa Madre Carmi-
nha ocorrida em 07 de fe-
vereiro de 2010, quando 
pensamos em intensifi-
car a obra que nasceu em 
seu coração e que sem-
pre permaneceu como 
uma centelha de caridade 
e partilha acesa em nós.
Irmãs Carmelitas

Educação lança projeto
piloto para ensinar inglês 

a partir dos 6 anos em
escolas estaduais

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Pau-
lo começa a oferecer de 
forma inédita aulas de in-
glês para alunos da rede 
estadual a partir dos 6 
anos. Um projeto-piloto,  
desenvolvido em parce-
ria com o Ministério da 
Educação e Cultura da 
Holanda, implantará este 
ano o ensino da Língua 
Inglesa para 1,5 mil estu-
dantes dos 1°, 2° e 3° anos 
do Ensino Fundamental 
de 10 escolas estaduais 
de diferentes regiões do 
Estado. É a primeira vez 
que o idioma será ofere-
cido para este público.

Será utilizado o método 
de ensino Early Bird, com 
assessoria da Universida-
de de Ciências Aplicadas 
de Roterdã (RUA). É uma 
metodologia de ensino 
diferente, especializada 
na faixa-etária estipulada 
como alvo, que trabalha 
a oralidade sem compro-
meter a alfabetização.  
O lançamento do proje-
to contou com a presença 
do secretário da Educa-
ção, professor Herman 
Voorwald, e dos 60 edu-
cadores da rede estadual 
que serão os primeiros a 
oferecer estas aulas de in-
glês já a partir deste mês.

A inovação está articulada 
ao programa Ler e Escre-
ver e será inserida na gra-
de curricular das escolas. 
Os alunos terão aulas duas 
vezes por semana. Para os 
professores, a Secretaria 
implantou na Escola de 
Formação e Aperfeiçoa-
mento do Professor (Efap) 
um curso especializado 
com duração de uma sema-
na. A abertura da formação 
nesta segunda-feira teve a 
participação, por video-
conferência direto da Ho-
landa, com o professor Ka-
rel Philipsen. Ele é diretor 
do Centro Early Bird, que 
inspirou o projeto paulista.
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Secretaria de Educação 
promove 1° Encontro

de Formação de
Monitores do Programa

Mais Educação

No dia 1° de Novembro 
a Secretaria de Educa-
ção promoveu um encon-
tro para capacitação de 
monitores do Programa 
Mais Educação, que foi 
organizado e administra-
do pelos coordenadores 
municipais Victor Nare-
zi e Gabriela Gonçalves.
O encontro foi realizado no 
salão da Paróquia São José,  
gentilmente cedido pelo 
Padre Allan, um grande 
parceiro do Mais Educa-
ção. Estiveram presen-
tes cerca de 50 monitores 
enviados pelas 11 escolas 
envolvidas no Progra-
ma; são estudantes uni-
versitários, professores e 
pessoas da comunidade 
e desenvolvem várias ati-
vidades como dança, te-
atro, história em quadri-
nho, cineclube, capoeira, 
jardinagem, atletismo, 
judô, acompanhamen-
to pedagógico e outras.
O encontro começou com 
uma apresentação dos co-
ordenadores e um agra-
decimento especial pela 
importante parceria dos 
monitores com o pro-

grama, logo depois ini-
ciou uma dinâmica em 
que monitores de várias 
áreas puderam se conhe-
cer e discutir aspectos 
do programa na cidade.
O encontro contou com a 
presença e fala do Coor-
denador Pedagógico da 
Secretaria Marino de Al-
meida e da Secretaria de 
Educação Cristiana Mer-
cadante Esper Berthoud.
Cristiana ressaltou a im-
portância de cada moni-
tor no programa e falou 
sobre especificidades 
da implantação do Mais 
Educação em Tremembé:  
“O programa Mais Edu-
cação assim como o 
FAST- Famílias e Esco-
las juntas fazem parte do 
plano de governo para a 
transformação da situação 
da Educação do municí-
pio. Estamos apostando 
e investindo muito nes-
sas ações e somente com 
a parceria de vocês é que 
construiremos uma histó-
ria diferente na Educação”
Marino, muito emocio-
nado, destacou um dos 
objetivos do Programa 

que é a re-significação 
do olhar sobre a Educa-
ção: “O trabalho de cada 
um dos monitores traz 
para os alunos o prazer 
em freqüentar a escola, 
plantamos hoje a semen-
te que dará, com certeza, 
bons frutos. O futuro para 
Educação no país está nas 
mãos do educador e cada 
monitor com sua arte e seu 
comprometimento con-
tribuirá para esse futuro.”
Victor e Gabriela, coor-
denadores, ficaram satis-
feitos com o resultado:  
”O encontro superou todas 
as expectativas, o momen-
to foi criado para conhe-
cermos cada monitor e ter-
mos um retorno de como 
cada um está enxergando 
o Programa. Passamos nas 
mesas, acompanhamos as 
discussões sobre o Mais 
Educação, percebemos o 
envolvimento deles e sa-
ímos com a certeza que 
será um sucesso no que 
depender do comprome-
timento de cada um.”
O evento foi um impor-
tante passo para o Mais 
Educação em Tremembé.

Vaqueli se reúne com 
moradores da região do 
Maracaibo para informar 

situação das obras de 
saneamento básico

Aconteceu na noite da úl-
tima sexta feira um encon-
tro do Prefeito Marcelo 
Vaqueli com os moradores 
dos bairros Maracaibo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande e Flor do Campo. 
O evento aconteceu no 
Centro Educacional An-
tônio de Mattos Barros 
e estiveram presentes o 
deputado estadual Padre 
Afonso, o representante 
do deputado Samuel Mo-
reira assessor Mario Sá, o 
superintendente da Sabesp 
Oton Elias Pinto, o dire-
tor da Sabesp de Taubaté 
Cláudio Takayama, o en-
carregado da Sabesp de 
Tremembé Edmar Carnei-
ro. Cerca de 120 morado-
res estiveram presentes.
O encontro serviu para 
informar aos moradores a 
real situação em que se en-
contram as obras de sanea-
mento básico da região. O 
superintendente da Sabesp 
explicou aos presentes que 
já está acontecendo desde 
o final de outubro um pro-
jeto executivo que inclui; 
análise de solo, profun-

didade de rede, diâmetro 
de tubulação e dimensio-
namento de bombas. Esse 
projeto também serve para 
encontrar rochas ou ou-
tros materiais que possam 
atrapalhar a colocação 
dos tubos para a captação 
e tratamento do esgoto. 
Conforme dito pelo su-
perintendente Oton, esse 
primeiro passo só foi pos-
sível graças ao empenho e 
iniciativa do prefeito.  “O 
prefeito Vaqueli nos pro-
curou antes mesmo de to-
mar posse para saber o que 
precisava para o esgoto 
chegar aos bairros Mara-
caibo, Alberto Ronconi, 
Poço Grande e Flor do 
Campo e assim que o in-
formamos, o prefeito cor-
reu e nos apresentou um 
projeto urbanístico, um 
plano altimétrico e um pla-
no planimétrico, de acordo 
com normas necessárias”.
“A Prefeitura de Tremem-
bé fez a sua parte, tudo o 
que a Sabesp pediu, nós 
apresentamos e agora va-
mos cobrar agilidade no 
processo para o quanto 

antes iniciarmos as obras 
de esgoto. Temos também 
mais uma ótima notícia, 
Tremembé esta na 3ª fase 
do PAC 2 (Programa de 
Aceleração do Cresci-
mento) e se tudo correr 
de acordo com o que pla-
nejamos, o asfalto para 
essa região se inicia junto 
com o esgoto” – comen-
tou o prefeito Vaqueli.
Foi agendada para o dia 14 
de fevereiro um segundo 
encontro a fim de infor-
mar como estará o anda-
mento das obras. Todas as 
autoridades presentes se 
comprometeram a com-
parecer ao novo evento. 
“Muitas promessas de 
melhorias como esgoto, 
asfalto entre outras foram 
feitas aos moradores desta 
região e nada foi feito. A 
diferença desta adminis-
tração foi a iniciativa e o 
empenho para montar o 
projeto que a Sabesp pre-
cisava e graças ao prefei-
to Vaqueli isso foi feito, 
diferente das administra-
ções passadas” – finalizou 
o deputado Padre Afonso

Progressão continuada será 
aprimorada na rede estadual
O sistema de progressão 
continuada das escolas es-
taduais passará por uma 
atualização em 2014. A 
partir do ano que vem, o 
Ensino Fundamental pas-
sa a ser de três ciclos, com 
possibilidade de reprova-
ção na terceira, na sexta 
e na nona série. A medida 
mudará a vida escolar de 
2,5 milhões de estudantes.
Até esse ano, o Ensi-
no Fundamental, que já 
teve oito anos e agora é 
composto por nove anos, 
compreendia dois ciclos 
e, portanto, duas avalia-
ções para reprovação do 
aluno, sendo uma na quin-
ta série e outra na nona.
O governador Geraldo Al-
ckmin define a mudança 
como histórica e defen-
de que a divisão em três 
ciclos dentro do Ensino 
Fundamental é um aper-

feiçoamento da progres-
são continuada. "São dois 
objetivos: primeiro ava-
liar no terceiro ano, para 
não ficar cinco anos sem 
avaliação para reprova-
ção, isso tem um caráter 
pedagógico, de o aluno 
saber que ele pode ter a 
reprovação; e no sexto ano 
porque é o aluno que está 
vindo de fora", explicou. 
Segundo a Secretaria da 
Educação, 82% dos alu-
nos que ingressam no 
sexto ano (atual início do 
segundo ciclo), saem da 
rede municipal de ensino.
"É fundamental que haja 
no início do [atual] ciclo 
II, uma avaliação desse 
jovem para efetivamente 
avaliar se ele tem condi-
ções de continuar avan-
çando ou não", afirmou 
o sceretário de Educa-
ção, Herman Voorwald.

O novo plano de ensino é 
amparado por ações, es-
tudo e consultas à rede 
iniciados em 2011. Fo-
ram mais de 70 encontros 
por todo o Estado com 
a presença do secretário 
reunindo mais de 20 mil 
profissionais da rede ao 
longo dos últimos três anos.
"A progressão continua-
da é correta, tanto é que 
hoje do primeiro ao ter-
ceiro ano está implantada 
no Brasil inteiro, é uma 
política pública do MEC. 
A reprovação leva à eva-
são escolar, ao abandono 
da escola, cria na criança 
a cultura do fracasso, mas 
de outro lado é preciso ter 
uma questão pedagógica, 
não pode ficar cinco anos 
sem ter, para aqueles ca-
sos em que há necessida-
de, nenhuma reprovação", 
ponderou o governador.

Receita libera consulta ao
6º lote de restituições do

Imposto de Renda

A Receita Federal liberou 
às 9h desta sexta-feira (8) a 
consulta ao 6º lote de resti-
tuições do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF), 
ano-base 2012. 
O crédito será deposi-
tado em 18 de novem-
bro. Também podrá ser 
consultado lotes residu-
ais referentes aos exer-
cícios de 2012 a 2008, 

correspondentes aos 
anos de 2011 a 2007.  
As consultas podem ser 
feitas através do Receita 
Fone pelo número 146, 
pelo aplicativo da Receita 
para smartphones ou pelo 
site, no link www.receita.
fazenda.gov.br/Aplicaco-
es/Atrjo/ConsRest/Atual.
app/index.asp Neste lote, 
serão pagos R$ 2,1 bi-

lhões para mais de 2 mi-
lhões de contribuintes. 
Desse valor, cerca de R$ 
40 milhões serão para con-
tribuintes da região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
contemplando mais de 
45 mil contribuintes.  
Ao todo serão sete lo-
tes de restituição, o úl-
timo deve ser divul-
gado em dezembro.


