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Anistia de IPTU, ISSQN 
100% é prorrogada até

20 de Dezembro

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé prorrogou o prazo 
do programa especial de 
anistia de IPTU, ISSQN e 
outros débitos. O desconto 
sobre multas, juros de mora 
e honorários advocatícios 
é de 100%. Trata-se de um 

programa de valorização 
ao bom contribuinte para 
pagamento integral até 
20 de dezembro de 2013.
O pagamento dos débitos 
deve ser feito à vista ou em 
boleto bancário na sede da 
Prefeitura, localizada à 
Rua Sete de Setembro, 

701, Centro. É preciso que 
o contribuinte esteja com 
o carnê atrasado em mãos 
para efetuar o pagamen-
to. Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3607-1023 
ou pelo e-mail dividaati-
va@tremembe.sp.gov.br

Geração de Empregos: 
Aprovado o 1º Loteamento 

Industrial de Tremembé

Mais um passo para o 
desenvolvimento de Tre-
membé foi dado na manhã 
desta quinta feira (17). 
O prefeito Vaqueli apro-
vou a construção do 1º 
loteamento industrial da 
cidade.  O espaço deno-
minado CILO (Comple-
xo Industrial e Logístico) 
pretende disponibilizar 
mais de 40 lotes para em-
presas de pequeno, médio 
e grande porte, na Rodovia 

Amador Bueno da Veiga.
O projeto tramitava desde 
o início de 2013 e, segundo 
o prefeito Marcelo Vaque-
li, 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 em-

prego fora.  As coisas já es-
tão começando a mudar e 
estamos alegres com isso” 
– comemorou o prefeito.
Além disso, o prefeito as-
sinou a desapropriação 
amigável de uma área na 
Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro de 94.000 
m². Esta área irá abrigar 
cinco novas empresas, 
gerando aproximada-
mente 700 empregos di-
retos em nossa cidade.

Secretaria de Educação de 
Tremembé Promove
“Sábado Cultural da
Família na Escola”

O Sábado Cultural da Fa-
mília na Escola começou 
com grande sucesso, o 
evento aconteceu nos dias 
12 de Outubro nas escolas 
Nair de Mattos Queiroz e 
José Inocêncio Monteiro 
e no dia 19 de Outubro 
nas escolas Maria Dulce 
David de Paiva e Amália 
Garcia Ribeiro Patto . A 
comunidade local com-
pareceu e teve a oportu-
nidade de se divertir com 
o espetáculo teatral La 
Maldición, da Cia. Novos 
Atores, de Pindamonhan-
gaba e puderam também 
apreciar um número de 
dança-sapateado com os 
bailarinos do projeto Pas-
sos: dança nas escolas.
Para os diretores das es-
colas Cátia A. de Jesus 
Silva e Valdir M. dos San-
tos, foi muito importante a 
presença da comunidade 
no evento, pois a grande 
maioria não tem a oportu-
nidade de ver espetáculos 
artísticos de qualidade. O 
acesso a cultura é difícil.
O Sábado Cultural da Fa-

mília na Escola é mais 
uma importante ação 
da Secretaria de Edu-
cação para aproximar a 
família da escola. Esse 
evento é indicado para 
alunos do ensino funda-
mental II e suas famílias.
Cada escola receberá em 
suas dependências 1 espe-
táculo de Teatro e 1 espetá-
culo de Dança-sapateado.
O espetáculo La Mal-
dición, da Cia. Novos 
Atores é uma história, 
cheia de segredos, vi-
lões, mocinhas ingênuas 
e grandes revelações, in-
gredientes tão presentes 
nas novelas, habitualmen-
te, assistidas pelo gran-
de público na televisão,  
por meio da linguagem 
teatral. Além de divertida 
a experiência enriquece 
culturalmente. Por isso a 
preocupação com o que 
é apresentado, por isso 
também, a escolha de um 
texto bem escrito com to-
das as palavras e termos 
e expressões do séc. XIX, 
utilizadas pelos autores, 

um figurino colorido e 
condizente com época, 
uma maquiagem, um ce-
nário e uma sonoplastia 
toda bem pensado para 
tornar ainda mais interes-
sante para o público, que 
muitas vezes ainda não 
viu um espetáculo teatral.
Espetáculo de dan-
ç a - s a p a t e a d o
O evento contará ainda 
com uma bela apresenta-
ção de dança - sapateado 
do projeto. Um núme-
ro encantador e cheio de 
técnicas que apresenta-
rá os artistas responsá-
veis pelo projeto que será 
desenvolvido na Rede.
Segue o cronograma 
de datas por escolas:
Sábado 09 de novembro
8h e 30 min. 
na Escola Comenda-
dor Teixeira Pombo
10h e 30 min. na Escola Emí-
lia de Moura Marcondes
Sábado 16 de novembro
14h na Escola Maria 
Amélia do Patrocínio
16he 30 min. na Escola 
Jerônymo de Souza Filho

FAMUTRE é Vice 
Campeã em Concurso 
Nacional de Bandas e 

Fanfarras

No domingo a Fanfarra 
Municipal de Tremembé –  
FAMUTRE foi vice-
campeã na categoria 
com um Pisto Sênior, no 
24º Concurso Nacional 
de Bandas e Fanfarras 
de Caieiras, São Paulo.
O 24º Concurso Nacio-
nal de Bandas e Fanfarras 
ocorreu no Estádio Muni-
cipal Municipal de Caiei-

ras e teve entrada gratuita.
A competição contou 
com a participação de 
Bandas Marciais e Fan-
farras de todo o país.
Atualmente a FAMUTRE 
tem cerca de 60 integrantes,  
divididos em Corpo 
Musical e Corpo Co-
reográfico, representa-
dos pela Coordenado-
ra Anelise Bittencourt,  

Maestro Alexandre Vilela,  
auxiliares de Maestro Ga-
briela Guedes e Mariele 
Hidalgo e a baliza Janine.
A Prefeitura da Es-
tância Turística de  
Tremembé parabeniza 
a FAMUTRE pela ex-
celente participação no  
24º Concurso Nacio-
nal de Banda Fanfarra  
de Caieiras.

Prefeitura de Tremembé realiza
Leilão de Veículos e Sucata Ferrosa
A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
realizará no dia 30/10 a 

partir das 9h00, o Lei-
lão para venda de veí-
culos e sucata ferrosa. 
O Edital completo se 

encontra disponível no 
site oficial www.tre-
membe.sp.gov.br, link 
Licitações / Leilão.
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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.

Estudantes do Ensino Médio 
terão aula preparatória para 

o Enem
Ciclo de vídeo aulas com 
dicas e informações so-
bre o exame pode ser 
acessado gratuitamente
Para colaborar com os 
estudantes que irão fa-
zer o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(Enem) a Anhanguera 
Educacional promove,  
a partir desta semana, ví-
deo aulas gratuitas com 
dicas e informações so-
bre Ciências da Nature-
za, Ciências Humanas, 
Linguagens e Matemáti-
ca, além de assuntos da 
atualidade e redação.

Além destas aulas 
disponibilizadas no 
site http://penofutu-
r o . a n h a n g u e r a . c o m / ,  
alunos do Ensino Mé-
dio poderão se inscrever 
e participar de um aulão 
de dicas presencial no dia 
19 de outubro, das 14h 
às 16h30, nas Faculdades 
Anhanguera de Jacareí, 
São José dos Campos, 
Taubaté (unidades 1 e 
2) e Pindamonhangaba.
O objetivo é esclarecer 
dúvidas e revisar os prin-
cipais assuntos abordados 
pelo exame, além de di-

cas de algumas ‘pegadi-
nhas’ que são usadas em 
provas de alternativas. 
O Aulão de Dicas será 
transmitido via satélite 
para todas as unidades da 
Anhanguera Educacional, 
que estarão prontas para 
receber os alunos previa-
mente inscritos no site.
Método de avaliação de 
desempenho dos alunos 
do Ensino Médio, o Enem 
é usado como complemen-
to nos processos seletivos 
das Instituições de Ensino 
Superior e pode substi-
tuir a prova do vestibular.

Programa Mais
Educação é Oficializado 

em Tremembé
Na última sexta-feira, dia 
04 de outubro, a Prefei-
tura Municipal, por meio 
da Secretaria de Educação 
lançou oficialmente para o 
Município seu mais novo 
projeto para as escolas da 
Rede; o Programa Mais 
Educação. O evento con-
tou com um público es-
timado em 800 pessoas, 
entre alunos, pais, equi-
pes escolares e muníci-
pes. Estiveram presentes 
autoridades da Prefeitura 
Municipal, Câmara de ve-
readores, Ordem dos advo-
gados e representes de ou-
tras Prefeituras da região.
A cerimônia foi coman-
dada pelos coordenado-
res técnicos do Programa 
no Município; Gabriela 
Gonçalves e Victor Na-
rezi. No palco tomaram a 
palavra o Sr. Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaqueli 
e a Secretária de Educa-
ção Cristiana Berthoud.
Segundo Vaqueli a im-
plantação do Programa 
Mais Educação em Tre-
membé é um grande e 
importante passo para o 

desenvolvimento da edu-
cação do município: “A 
educação é o pilar da so-
ciedade, investir na edu-
cação é investir no futuro 
da cidade, parabenizo a 
Secretária e toda sua equi-
pe por mais essa ação em 
prol dos alunos da rede.”
A secretária Cristiana Ber-
thoud, muito emocionada, 
destacou os objetivos do 
Programa e sua impor-
tância para a transforma-
ção da educação do mu-
nicípio, agradeceu a toda 
equipe, diretores, profes-
sores, coordenadores e 
membros da comunidade.
“O Programa Mais Edu-
cação é uma importante 
conquista para Tremembé, 
trata-se de uma das ações 
para melhorar a educação 
de nossos alunos. Um dos 
objetivos do programa 
é criar uma significativa 
proximidade da comuni-
dade com a escola. Cha-
mar a família e a comuni-
dade para participarem da 
educação de nossos filhos.
O MEC está investindo 
com verbas e construção 

de grandes espaços para as 
atividades do Mais Edu-
cação o que considero um 
ganho para nossa cidade.“  
Secretária Cris-
tiana Berthoud.
Os alunos da rede abrilhan-
taram o evento com suas 
apresentações artísticas de 
música, balé, banda e hip 
hop, algumas já frutos das 
atividades do Programa 
nas escolas. O Mais Edu-
cação já está funcionando 
em todas as escolas de En-
sino Fundamental da Rede.
Destacamos alguns mo-
mentos emocionantes da 
noite como o descerra-
mento da Placa e o mo-
mento em que a equipe 
convida a todos para ves-
tirem a camisa do Progra-
ma, momento que alunos 
e equipe coloriram palco 
e plateia com as camise-
tas do Mais Educação.
 A noite de 04 de Outu-
bro de 2013 ficará mar-
cada como o dia da Edu-
cação de Excelência 
de Tremembé e deverá 
ser comemorada anual-
mente com a população.
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Assembleia Legislativa 
aprova parcelamento do 

IPVA em 10 vezes

Com voto favorável do 
deputado estadual Marco 
Aurélio (PT), a Assem-
bleia Legislativa aprovou 
projeto que aumenta de 
três para dez o limite de 
parcelas para pagamento 
do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículo 
Automotor). O governa-
dor, entretanto, ignorou 
o projeto e publicou de-
creto limitando o parce-
lamento em três vezes.
O Projeto de Lei 39/06, de 
autoria da deputada Beth 
Sahão (PT), prevê, em seu 
artigo 2º, que o pagamen-
to do valor do IPVA, em 
cada exercício, poderá ser 
feito pelo contribuinte em 
dez parcelas mensais e 
sucessivas de igual valor, 

sem quaisquer acréscimos.
Apesar da aprovação do 
projeto em plenário, no 
último dia 16, o governa-
dor simplesmente igno-
rou a decisão dos depu-
tados estaduais e, antes 
mesmo de avaliar a pro-
positura, já lançou por 
decreto o parcelamento 
em apenas três meses.
O Decreto 59.623, publi-
cado no Diário Oficial do 
Estado no último dia 19, 
fixa as datas para o reco-
lhimento do imposto e o 
percentual de desconto 
para o pagamento em cota 
única. Os contribuintes 
podem pagar o imposto 
em cota única no mês de 
janeiro, com desconto de 
3%, ou parcelar o tributo 

em três vezes (nos me-
ses de janeiro, fevereiro e 
março), de acordo com o 
final da placa do veículo. 
Também é possível qui-
tar o imposto no mês de 
fevereiro, sem desconto.
“O governador não res-
peitou a decisão do Le-
gislativo, e mais uma vez 
demonstra falta de sensi-
bilidade com questões que 
afetam o dia a dia do cida-
dão paulista, que tem um 
acúmulo de contas no iní-
cio de cada ano, não só com 
o IPVA mas com outros 
impostos e despesas com 
escolas etc. Portanto, um 
parcelamento em até dez 
parcelas seria uma gran-
de ajuda ao contribuin-
te”, disse Marco Aurélio.

Alta da inflação empurra 
empresas para fora do

Simples Nacional 
Levantamento do Sebra-
e-SP aponta que 1.400 
empresas paulistas po-
dem deixar o sistema 
simplificado em 2013
Não é só o crescimento real 
das empresas que faz os 
pequenos negócios deixa-
rem o Simples Nacional. A 
alta da inflação e aumento 
de custos também colocam 
muitas empresas próxi-
mo ao teto de R$ 3,6 mi-
lhões do regime tributário 
diferenciado, que garante 
aos empresários pagarem 
de uma só vez vários tri-
butos: IR, IPI, PIS, Con-
fins, ICMS, entre outros. 
De acordo com levanta-
mento do Sebrae-SP, esti-
ma-se que em, 2013, 1,4 
mil empresas paulistas 
de pequeno porte (EPP) 
superariam o limite de 
faturamento anual de R$ 
3,6 milhões e 20 mil mi-
croempresas (ME) ultra-
passariam o teto de fatu-
ramento anual de R$ 360 
mil, passando a ser EPP. 
Os dados revelam que, 
após superar o teto do 
Simples e migrar para 
outros regimes tributá-
rios, as empresas podem 
chegar a pagar cerca de 
40% a mais de impostos. 
Com o aumento da carga 
tributária, o empresário 
tem medo de prosperar.

“Para fugir da tributa-
ção mais alta, ele chega 
a frear o negócio ou abre 
outras empresas com 
CNPJs diferentes ou sim-
plesmente parte para a 
informalidade”, afirma 
Bruno Caetano, diretor-su-
perintendente do Sebrae-SP. 
Caetano ainda observa 
que o ideal seria a atua-
lização anual das faixas 
de faturamento passí-
veis de enquadramento 
no Simples Nacional. 
A última revisão do teto 
ocorreu no começo de 
2012. “Hoje, o limite de 
faturamento anual é de R$ 
3,6 milhões, valor que já 
está defasado e está tirando 
muitas empresas desse be-
nefício tributário. Muitas 
vezes, a mudança de regi-
me cria um abismo tributá-
rio com elevação da carga 
dessas empresas”, ressalta.
Outra informação impor-
tante para o empresário é 
não tentar esconder o au-
mento da receita bruta da 
empresa para não sair do 
Simples Nacional. Paulo 
Melchor, consultor do Se-
brae-SP, alerta que o fisco 
federal, estadual e munici-
pal atuam em conjunto na 
fiscalização. “O empresá-
rio tem que ter a consci-
ência que não vale a pena 
correr o risco. Hoje a nota 

fiscal eletrônica, cupom 
fiscal, operações com car-
tão de débito e crédito, 
declarações eletrônicas, 
são ferramentas que per-
mitem o cruzamento dos 
dados de faturamento”. 
O Sebrae-SP e a Secre-
taria da Micro e Pequena 
Empresa discutem no mo-
mento a revisão do Sim-
ples Nacional. A propos-
ta de atualização prevê a 
ampliação das categorias 
que podem ser incluídas 
no regime tributário tendo 
como único critério para 
definir a entrada o fatu-
ramento, e não o ramo de 
atividade. Atualmente, fi-
cam fora do Simples pro-
fissionais como médicos, 
advogados, representan-
tes comerciais, corretores 
de seguros, entre outros.
L E VA N T A M E N T O
A pesquisa do Sebra-
e-SP considerou inflação 
5,58% para o INPC-IB-
GE - fonte: Boletim Fo-
cus do Banco Central de 
4/10/13 e um crescimento 
real de 3% para o fatura-
mento das micro e peque-
nas empresas em 2013.
Atualmente, segundo a 
Receita Federal do Bra-
sil, o número de optantes 
pelo Simples no Estado 
de São Paulo é de mais de 
2,2 milhões de pessoas.

Convite para audiência
pública para apresentação 

de Balancete Financeiro
O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro sobre as des-
pesas e fonte de recursos 
aplicados na Saúde, bem 
como sobre a oferta e 

produção de serviços na 
rede assistencial própria 
e contratada, referente ao 
2º Quadrimestre de 2013, 
que acontecerá na Câ-
mara Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé, neste município, 
no dia 25 de Outubro de 

2013, às 10h, em cum-
primento à Lei Com-
plementar nº 141/2012. 
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente. 
José Marcio Arau-
jo  Guimarães - 
Secretário de Saúde.

Petrobrás Esclarecimento
sobre a mobilização

A Petrobras foi informa-
da de que a greve que 
se iniciou (17/10) tem 
como principais motiva-
dores o leilão de Libra 
e o Projeto de Lei 4330,  
sobre os quais não cabe po-
sicionamento da Petrobras.
A companhia tem como 
prática nesse tipo de mo-
bilização tomar todas 
as medidas necessárias 
para garantir suas opera-
ções, de modo a não ha-
ver qualquer prejuízo às 
atividades da empresa e 

ao abastecimento do mer-
cado, sendo mantidas as 
condições de segurança 
dos trabalhadores e das 
instalações da companhia. 
Sobre as negocia-
ções do Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2013, 
 a Petrobras realizou uma 
série de reuniões com 
as entidades sindicais e 
apresentou sua proposta 
ao longo das últimas se-
manas. Além de uma pro-
posta completa para as 
cláusulas sociais (relacio-

nadas ao plano de saúde, 
benefícios educacionais, 
saúde, segurança, con-
dições de trabalho etc) ,  
a empresa propôs um re-
ajuste de 7,68% e uma 
gratificação equivalente 
a uma remuneração, en-
tre outros ganhos econô-
micos. A Petrobras afir-
ma que está aberta ao 
processo de negociação 
com as entidades sindi-
cais sobre o ACT 2013.
Gerência de Imprensa/Co-
municação Institucional

Brasileiro gasta, em média, 30
minutos para chegar ao trabalho

Comunicado do Ipea, 
divulgado nesta quin-
ta-feira, 24, analisou 
dados da PNAD so-
bre mobilidade urbana
Apesar de ter melhora-
do a renda e aumentado a 
posse de veículos automo-
tores, a população pobre 
ainda enfrenta os maiores 
problemas de mobilidade 
urbana nas grandes cida-
des brasileiras. Entre as 
pessoas com renda per 
capita de meio a um sa-
lário mínimo, 17% pas-
sam mais de uma hora no 
deslocamento casa/traba-
lho. Essa proporção é seis 
pontos percentuais supe-
rior à registrada nas famí-
lias mais ricas (acima de 
cinco salários mínimos).
Os extremamente pobres 
(renda de até um quarto do 
salário mínimo), por outro 
lado, passam, em média, 
tempo menor presos em 
engarrafamentos (58% 
gastam menos de 30 minu-
tos). Essa situação, porém, 
reflete a falta de condições 
de mobilidade desse estra-
to da população, que se vê 
obrigado a trabalhar em lo-
cais próximos de casa por 
não poder pagar os cus-
tos do transporte público.
Os dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Do-
micílios (PNAD/IBGE) 

2012 sobre os desloca-
mentos casa/trabalho, as-
sim como sobre a posse 
de veículos automotores 
e o acesso à política de 
auxílio-transporte, foram 
apresentados pelo Ipea 
nesta quinta-feira, 24, du-
rante a coletiva de divul-
gação do Comunicado nº 
161 – Indicadores de mo-
bilidade urbana da PNAD.
Padrão de mobilidade
O texto do Comunica-
do afirma que “o padrão 
de mobilidade urbana no 
Brasil vem se alteran-
do nos últimos anos com 
o aumento acelerado da 
taxa de motorização da 
população, o que significa 
mais acidentes de trânsito, 
maior poluição veicular e 
perda de tempo em fun-
ção dos congestionamen-
tos nos centros urbanos”.
Entre 2008 e 2012, a pro-
porção de domicílios com 
algum tipo de veículo pri-
vado saltou oito pontos 
percentuais. Atualmente 
54% dos lares brasilei-
ros tem na garagem um 
carro e/ou moto. Como 
resultado do maior núme-
ro de veículos nas ruas, o 
tempo médio gasto para 
chegar ao trabalho pe-
los habitantes das regiões 
metropolitanas atingiu 
40,8 minutos – a média, 

no Brasil, é 30,2 minutos.
As capitais do Norte e 
Nordeste tiveram as pio-
ras mais significativas 
nas condições de tráfego. 
Belém, Salvador e Re-
cife apresentaram, en-
tre 1992 e 2012, taxas de 
crescimento do tempo de 
viagem de 35%, 27,1% e 
17,8%, respectivamente.
A u x í l i o - t r a n s p o r t e
Outra constatação do estu-
do do Ipea foi a ineficácia 
das políticas de auxílio-
transporte para as camadas 
pobres. De acordo com a 
PNAD, apenas 11% das 
pessoas extremante pobres 
recebem vale-transporte. 
“As classes baixas têm os 
maiores percentuais de in-
formalidade no trabalho, 
de forma que a política do 
vale-transporte não atin-
ge justamente quem mais 
precisa”, ressalta o texto.
O Comunicado conclui ser 
inevitável a tendência de 
aumento na taxa de mo-
torização da população, 
especialmente com a con-
tínua melhora na renda 
dos trabalhadores, o que 
gerará impactos sobre as 
condições de mobilidade 
e exigirá investimentos 
vultosos por parte dos go-
vernos em melhoria da in-
fraestrutura de mobilidade 
nas próximas décadas.
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Equipe de combate a 
dengue realizara visitas 

em Tremembé
A Equipe de Combate a 
Dengue realizará na 2ª 
quinzena de Outubro (14 
a 25/10/13) uma ADL – 
Avaliação de Densidade 
Larvária, preconizada pelo 
Ministério da Saúde, que 
visa identificar os níveis 
municipais de infestação 
pelo Aedes aegypti, bem 
como seu criadouro mais 
frequente.  Esta avaliação 

é realizada em quarteirões 
sorteados em toda a cidade.
Veja na programação abai-
xo se seu bairro recebe-
rá a visita da Equipe e a 
data em que será visitado.
Receba nossos agentes!
Essa avaliação é mui-
to importante para tra-
çarmos novas metas an-
tes do verão chegar!!
L e m b r e - s e :

FIQUEM SEM-
PRE ATENTO!
A DENGUE É UM PRO-
BLEMA DE TODOS E 
ELA PODE MATAR!
Equipe de Com-
bate a Dengue:
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Senhora da Glória
Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r

Lei do Mais Médicos
é publicada no Diário

Oficial da União
Registro profissional que 
será emitido pelo Ministé-
rio da Saúde permite atu-
ação de médicos estran-
geiros exclusivamente no 
âmbito do programa por 
um período de três anos
A Lei do Mais Médicos, 
sancionada pela presidenta 
da República, Dilma Rou-
sseff, foi publicada no Di-
ário Oficial da União desta 
quarta-feira (23). O texto 
final, conforme a modifi-
cação feita pelo Congres-
so Nacional, transfere ao 
Ministério da Saúde a res-
ponsabilidade de emitir os 
registros dos médicos for-
mados em outros países, 
mantendo a fiscalização 
da atuação dos profissio-
nais a cargo dos Conselhos 
Regionais de Medicina.
A lei também mantém 
a definição original do 
programa, de que os mé-
dicos estrangeiros só po-
derão exercer a Medicina 
no âmbito do Programa. 
Com o registro emitido 
pelo Ministério da Saúde, 
eles ficam aptos a atender 
exclusivamente na atenção 
básica e nos municípios em 
que foram alocados, por 
um período de três anos. 
Esse é o prazo máximo 
para atuação no país sem 
a revalidação do diploma.
“O decreto da presidenta 
Dilma e a portaria que eu 

assino hoje vão assegurar 
que este acompanhamen-
to, por parte do Ministério 
da Saúde, será rigoroso 
e criterioso, para garan-
tir a segurança de todos 
os pacientes desses mé-
dicos. Nós vamos emitir 
os registros provisórios, 
mas a fiscalização conti-
nuará a cargo dos conse-
lhos de Medicina”, disse 
o ministro Alexandre Pa-
dilha durante a cerimônia 
de sanção da lei na terça-
feira (22), em Brasília.
Em relação ao aprimora-
mento da formação médi-
ca, a lei mantém integral-
mente o texto aprovado 
pelo Congresso Nacional. 
Os médicos formados no 
país interessados em fazer 
uma especialização, terão 
de cumprir um a dois anos 
de residência em Medicina 
Geral de Família e Comu-
nidade para ingressarem 
nas demais áreas. A medi-
da será regulamentada pelo 
Ministério da Educação.
Na graduação, ao me-
nos 30% da carga horária 
do internato deverá ser 
na atenção básica e em 
serviços de Urgência e 
Emergência do Sistema 
Único de Saúde. A propos-
ta, elaborada e aprovada 
pelo Congresso Nacio-
nal, visa ampliar a expe-
riência dos estudantes no 

atendimento à população 
e humanizar a formação.
O único veto presente na 
Lei é em relação ao pa-
rágrafo primeiro do arti-
go 16, cujo conteúdo foi 
incluído na medida pro-
visória por meio de uma 
emenda aprovada pela 
Câmara dos Deputados. O 
artigo previa a criação de 
uma carreira pública para 
os médicos intercambistas 
participantes do progra-
ma. Contudo, essa medi-
da, segundo o Ministério 
do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG) 
e a Advocacia Geral da 
União (AGU), não têm 
amparo constitucional.
Os dois órgãos foram ou-
vidos e alegram que a cria-
ção de uma carreira para 
os profissionais intercam-
bistas contradiz a legisla-
ção vigente, uma vez que 
“estrangeiros não podem 
assumir cargos públicos, 
empregos e funções públi-
cas em razão da inexistên-
cia da regulamentação”. 
Além disso, criaria uma 
distinção entre os mé-
dicos intercambistas e 
os brasileiros partici-
pantes do programa. 
A Lei passa a vigorar a 
partir desta quarta-fei-
ra (23) e o trecho veta-
do volta para apreciação 
no Congresso Nacional.

ATENÇÃO - 300 VA-
GAS DE EMPREGO EM 
TREMEMBÉ - 150 di-
retos e 150 indiretos. O 
Rosado Supermercados 
está recebendo currículos 
para sua nova unidade na 
cidade. Os interessados 
devem deixar seu currí-
culo na unidade Rosado 
Supermercados no Jardim 
Santana, Rua José Higi-
no Siqueira, 617. A nova 

unidade tem uma área de 
aproximadamente 3.500 
m² e fica no Centro da ci-
dade em frente ao Largo 
do Parque, onde funcio-
nava o prédio da FUNAP.  
"Acreditamos que agora 
Tremembé vai evoluir, a 
Lei de Incentivo à Indús-
tria ajuda muito e a cidade 
poderá contar com mé-
dias e grandes empresas 
que certamente virão para 

cá" - comenta Fernando 
Cury - sócio da Rede Ro-
sado Supermercados. De 
acordo com o rede, a fi-
lial tremembeense vai co-
mercializar cerca de 100 
mil itens nacionais e im-
portados. A Rede Rosado 
existe desde 1983 e tem 
lojas em Taubaté, Lorena,  
Tremembé, Ubatu-
ba, Campos do Jor-
dão e Resende/RJ.

Oportunidades de
Empregos em Tremembé

Comércio cresceu mais que PIB 
em dez anos, mostra pesquisa

Nos últimos dez anos, o 
crescimento médio do co-
mércio brasileiro superou 
o do Produto Interno Bruto 
(PIB), informaram ontem, 
dia 17, a Federação do Co-
mércio do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio
-RJ) e a Fundação Getulio 

Vargas (FGV), no Mapa 
Estratégico do Comér-
cio 2014-2020. Enquan-
to o PIB do país avançou 
em média 3,6% de 2002 
a 2012, o valor adiciona-
do bruto do setor aumen-
tou 4,5%. De acordo com 
o estudo, o comércio, os 

serviços de informação, 
as atividades imobiliárias 
e outros serviços contri-
buíram com 37,9% do 
PIB brasileiro em 2010, 
com um total de R$ 1,223 
trilhão. Desse valor, R$ 
404 bilhões corresponde-
ram apenas ao comércio. Em ofício endereçado 

ao governador Geral-
do Alckmin, presiden-
te da Aprecesp solicita 
oficialização das cidades 
de Brotas, Guaratinguetá 
e Olímpia como estâncias 
turísticas. Ilhabela (SP) – 
O presidente da Aprecesp 
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo), 
Antônio Luiz Colucci, 
encaminhou ofício ao go-
vernador Geraldo Alck-
min (PSDB) reforçando 
o pedido de elevação dos 
municípios de Brotas, 
Guaratinguetá e Olímpia à 
categoria de estância turís-
tica. O ofício foi assinado 
durante o 6º Encontro das 
Estâncias, que reuniu pre-
feitos e representantes de 
31 estâncias, realizado no 
último sábado em Ilhabe-
la, no litoral norte, “Enten-
demos que as três cidades 
já reúnem as condições ne-
cessárias para se tornarem 
estâncias turísticas e que 
contribuirão, ainda mais, 

para o fomento do turismo 
paulista”, avaliou Colucci, 
prefeito de Ilhabela. Se-
gundo ele, a Aprecesp vem 
acompanhando o processo 
de outros municípios que 
desejam se tornar estância 
turística. Ainda no sábado, 
em Brotas, o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
assinou um projeto de lei 
que prevê a oficialização 
do município como estân-
cia. Isso ocorrerá quando o 
projeto for aprovado pela 
Assembleia Legislativa e 
sancionado pelo governa-
dor. A cidade, localizada 
a 240km de São Paulo, é 
conhecida por suas atra-
ções turísticas e pela tradi-
ção nos esportes radicais, 
como rafting e o boiacross. 
Após a elevação à catego-
ria de estância, Brotas po-
derá receber recursos do 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), o que 
deve impulsionar ainda 
mais o turismo local. “Na 
pratica brotas já é uma es-

tancia turística, mas ain-
da não tinha o reconhe-
cimento jurídico, e isso é 
importante porque existe 
um fundo para as estân-
cias que é de mais de R$ 
250 milhões para apoiar 
o turismo, que gera em-
prego distribui renda e é 
fonte de oportunidade”, 
disse Alckmin durante a 
assinatura do projeto de 
lei. Sobre a Aprecesp. A 
Aprecesp é uma entidade 
privada e sem fins lucrati-
vos, criada em 1985 com 
o objetivo de representar 
os interesses e trabalhar 
pelo desenvolvimento 
turístico das cidades es-
tância no litoral e interior 
paulista. Hoje congrega 
67 estâncias que estão di-
vididas entre Balneárias, 
Climáticas, Hidrominerais 
e Turísticas. A entidade 
tem assento no Conselho 
Estadual de Turismo, na 
Câmara de Turismo da Fe-
deração do Comércio e no 
COC (Conselho de Orien-
tação e Controle) do Dade.

Aprecesp reforça pedido de
elevação de três cidades à  

categoria de estância


