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Comunicado importante 
aos blocos

carnavalescos de
Tremembé

Secretaria de Turismo, Cul-
tura e Esportes informa:
CONSIDERANDO o 
novo formato do carnaval 
de Tremembé e a cria-
ção tão precoce de novos 
blocos no decorrer dos 
tempos, e por não haver 
critérios para dar apoio 
e fomentar os mesmos, a 
SECRETARIA DE TU-
RISMO, CULTURA E ES-
PORTES da ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE TRE-
MEMBÉ, resolve através 
do presente, estabelecer 
um regulamento para os 
blocos carnavalescos da 
cidade de Tremembé, que 
pleiteiam ajuda de custo 
ou Apoio Cultural, a saber:
DA CONSTITUIÇÃO 
E PERSONALIDA-
DES DOS BLOCOS
Artigo 1º – A partir do ano 
de 2015, todos os Blocos 
deverão ter personalidade 
jurídica, dentro da melhor 
forma que se enquadra-
rem na legislação vigente.
Artigo 2º – Cada “Bloco” 
deverá efetuar a prestação 
de conta dos valores recebi-
dos anualmente e encami-
nhada a Secretaria de Tu-
rismo, Cultura e Esportes, 
90 (noventa dias) após o 
encerramento do carnaval.
Artigo 3º – Todos os “Blo-
cos” deverão possuir iden-
tidade musical própria, 
devendo enviar uma có-
pia da mesma em mídia 
(CD), para a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes, até o dia 03/02/2014 

– Segunda-feira ás 17:00h.
 Parágrafo 1º – Os “Blo-
cos” não poderão pos-
suir nomes alusivos a 
agremiações de futebol 
(times), estabelecimen-
tos comerciais, conota-
ções a pessoas públicas, 
políticas ou partidárias.
Parágrafo 2º – Serão 
permitidas alusões in-
memoria as pessoas, 
com a devida permis-
são de seus familiares.
DOS RECURSOS 
FINANCEIROS E 
APOIO CULTURAL
Artigo 4º – A Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes manterão imparcialida-
de na distribuição de recur-
sos bem como no Apoio 
Cultural, porém criará 
critérios de incentivo para 
melhoria a captação de 
recursos dos “Blocos”.
Parágrafo 1º – A Secre-
taria de Turismo, Cultu-
ra e Esportes, de acordo 
com a dotação orçamen-
tária de sua pasta, dispo-
nibilizará o valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
a ser destinados aos “Blo-
cos”, desde que se enqua-
drem nas normas conti-
das nesse regulamento.
 DAS APRESENTAÇÕES
Artigo 6º – A formação 
e concentração do blo-
co acontecerão atrás da 
estação, respeitando ri-
gorosamente o respec-
tivo horário posterior-
mente estabelecido pela 
organização do evento.

Parágrafo 1º – Ocorrendo 
situações climáticas não 
favoráveis ou de qual-
quer outra natureza, fica-
rá a critério da organiza-
ção a saída do caminhão 
para acompanhar o bloco.
Artigo 7º – Os integran-
tes dos blocos deverão 
se deslocar até a estação 
de forma dispersada, e 
não em bloco, aglome-
rações ou multidões.
Parágrafo 1º – Ocorrendo 
o deslocamento para a es-
tação em bloco, a Prefeitu-
ra, não se responsabilizará 
por quaisquer danos ou 
incidentes causados pelos 
integrantes, além de apli-
car as sanções previstas 
no presente regulamento.
DAS PENALIDADES E 
RESPONSABILIDADES
Artigo: 8º – Será de in-
teira responsabilidade 
dos representantes dos 
“Blocos”, manterem a or-
dem e os cumprimentos 
do presente regulamento.
Artigo 9º – Os “Blocos”, 
que infringirem o presen-
te regulamento, ficarão 
suspensos do carnaval do 
ano seguinte, e persistindo 
a infração será eliminado.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10º – Toda e qual-
quer eventualidade não 
expressa no presente re-
gulamento, caberá a or-
ganização do evento o 
livre arbitro de decidir.
Marcela Pereira Tupinambá
Secretaria de Cultu-
ra Esportes e Turismo

Tremembé realiza
passeio ao Zoológico 

para crianças e
adolescentes

No último dia 24 de janei-
ro, a Prefeitura Municipal 
de Tremembé realizou, 
através da Secretaria de 
Ação Social, um passeio 
ao Zoológico Munici-
pal de São Paulo com 58 
crianças e adolescentes 
de 7 a 15 anos dos proje-
tos ‘Peti’ e ‘Espaço Ami-
go’. (Maracaibo, Flor do 
Campo, Olaria do Vul-
cão, Vera Cruz, Jardim 
Santana, Aterrado e As-
sentamento Conquista).

Os adolescentes tiveram a 
oportunidade de conhecer 
alguns animais e admirar 
os que já conheciam, am-
pliando o conhecimento e 
a cultura. Além da baga-
gem cultural, o passeio foi 
uma forma de premiar 
os jovens pelo interes-
se, disposição e com-
prometimento com 
suas responsabilidades.
O passeio contou com três 
monitoras para melhor 
atenção e cuidados aos 

jovens. Ao final do pas-
seio foram distribuídos 
lanches e refrigerantes.
“Uma das principais 
condições para a perma-
nência dos beneficiários 
no programa é a frequên-
cia e a participação nos 
trabalhos socioeducati-
vos, sendo assim, temos 
que estar sempre esti-
mulando a participação 
frequente do jovem”, res-
salta o a Secretaria de Ação 
Social Andréa Vaqueli.

Defesa Civil de
Tremembé alerta
população sobre

riscos com enxames

A Defesa Civil de Tre-
membé alerta a população 
para os cuidados que todos 
devem ter ao presenciar 
focos e enxames de abe-
lhas, assim como colmeias 
alojadas em telhados e
 casas, principalmente na 
área urbana. Devido ao 
risco de ataque ao ser hu-
mano e a outros animais 
é importante que sejam 
removidas de maneira 
profissional. Para tanto, 
faz-se necessário tomar 
providências sem causar 
dano ao meio ambiente 
e sem risco à saúde das 
pessoas, como o uso in-
devido de pesticidas ou de 
outros meios inadequados.
Seguem as orienta-

ções referentes a en-
xames de abelhas:
1º. Por cautela, não é 
permitido colmeias ou 
apiários em zona urba-
na, para evitar acidentes, 
pois há espécies agres-
sivas cujo veneno pode 
ser fatal ao ser humano;
2º. Providências: pede-se 
para que entre imediata-
mente em contato com 
a Defesa Civil de Tre-
membé no telefone 3672-
5735 ou 3607-1000 para 
que pessoas habilitadas e 
instrumentalizadas pos-
sam remover os focos 
e enxames de abelhas;
3º. Salienta-se que na pri-
mavera/verão, a situação 
referida tende a se acentuar;

Alguns casos foram 
atendidos na cidade:
- Na rua Taubaté no Par-
que das Fontes, próxi-
mo a Mercearia Ramos,
 atendendo a um pedido, a 
equipe foi até o local, iso-
lou a área e procedeu à ação 
sem maiores problemas, 
foi lacrada a entrada da 
colmeia e a equipe está 
monitorando a saída das 
abelhas que ocorre natural-
mente sem causar danos ao 
inseto e ao meio ambiente.
- Foi retirado também 
uma colmeia na em-
presa Ferro Velho Tre-
membé, na Av. Audrá, 
onde os trabalhos 
ocorreram de forma satisfa-
tória sem nenhum acidente.

Idade máxima para doação
de sangue passa para 69 anos

A idade máxima para doa-
dores de sangue vai passar, 
de 67 para 69 anos. Isso foi 
anunciado nesta terça-fei-
ra pelo ministro da Saúde,  
Alexandre Padilha. 
O ministro Alexandre 
Padilha já havia dimi-
nuído no ano passa-
do a idade mínima para 
a doação de sangue,  
que era de 18 anos e para 16.  

Com as idades mínima 
e máxima para doação 
ampliadas, 8,7 milhões 
novos voluntários pode-
rão contribuir para man-
ter os bancos de sangue. 
Países como os Es-
tados Unidos,  
a França e a Espanha 
já trabalham com a fai-
xa etária de até 69 anos. 
Padilha também assinou 

no dia de hoje a portaria 
que determina a obrigato-
riedade da realização do 
Teste de Ácido Nucleico 
(NAT) em todas as bolsas 
de sangue coletadas pe-
los bancos de sangue pú-
blicos e privados do país. 
O teste NAT pode revelar 
com rapidez a existência 
do vírus HIV e o da hepatite 
C no sangue de doadores.
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Miscelânea
Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
***
Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).
***
A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!
***
Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...
***
Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos

Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
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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 Panificadora 
Santo Pão - Av. Dr. Rubão Junior, 330 - Centro 
(em frente a praça do coreto).
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.

Prefeitura de Tremembé e 
Faculdade Anhanguera

firmam parceria para
disponibilizar bolsas

de estudo

Para contribuir com a 
qualificação e o aprimo-
ramento profissional dos 
munícipes tremembeenses 
e dos servidores públi-
cos da cidade, a Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
através da Secretaria de 
Ação Social e a Faculdade 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba anunciaram uma 
parceria inédita na cidade.  
A iniciativa contempla 50 
bolsas de estudo, com um 
desconto de 50% nas men-
salidades para cursos pre-
senciais de: Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Letras, Pedagogia, Tecno-

logia em Logística e Ser-
viço Social (exceto para 
funcionários públicos). Os 
interessados deverão pre-
encher uma ficha cadas-
tral na  Secretaria de Ação 
Social na Rua José Mon-
teiro Pato, 325 – Jardim 
Bom Jesus ou ligar para 
(12) 3674-3660 ou 3674-
3910 e os mais caren-
tes serão contemplados.
“Essa é mais uma ação 
da Prefeitura em conjunto 
com a Secretaria de Ação 
Social que tem como obje-
tivo atuar na realização de 
projetos que visam a qua-
lificação do jovem, assim 
como no seu desenvolvi-

mento profissional e na sua 
ascensão social. Agradeço 
e parabenizo aos diretores 
da Faculdade Anhanguera 
que não mediram esforços 
para que ocorresse essa 
parceria. Juntos, estamos 
facilitando o acesso dos 
cidadãos ao ensino supe-
rior”, explica Presiden-
te do Fundo Social de 
Solidariedade de Tre-
membé, Andrea Vaqueli.
Anhanguera Pin-
d a m o n h a n g a b a
Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344 
– Campo Alegre – Pin-
damonhangaba – S.P.
(12) 3644-3300

Tremembé inicia
entrega de carnês

de IPTU
A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé comunica 
que a entrega dos car-
nês de IPTU acontece a 
partir do dia 03 de feve-
reiro de 2014 na sede da 
Prefeitura na rua Sete de 
Setembro, 701 – Cen-
tro, das 09h00 às 17h00.
V E N C I M E N T O S 
e DESCONTOS:
P A R C E L A
V E N C I M E N T O

D E S C O N T O
Única  20 / FEV / 2014
10% até o vencto.
Primeira  20 / FEV 
/ 2014 5% até o vencto.
2ª a 10ª  20 / MAR a NOV
5% até o vencto.
PARA RETIRADA DO 
CARNÊ, DEVERÁ 
SER APRESENTADO:
- Carnê de 2013, ou
- Autorização do 
proprietário, ou
- Título de proprie-

dade do imóvel.
Obs: Apresentar docu-
mento de identificação.
E R R A T A :
Contracapa do car-
nê de IPTU/2014
Item 5 das Informa-
ções ao contribuinte:
Onde se lê “IPTU DE-
VIDO ATÉ 2014 PODE 
SER PARCELADO.”
Leia-se       “IPTU DE-
VIDO ATÉ 2013 PODE 
SER PARCELADO.”
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A Equipe de Combate a 
Dengue realizou entre os 
dias 13 e 24 de janeiro, 
uma atividade chamada 
ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária), com o 
objetivo de averiguar os 
índices de infestação do 
mosquito Aedes aegyp-
ti, seu criadouro mais 
freqüente, e também o 
mais positivo, ou seja, 
aquele em que mais foram 
encontradas larvas do 
vetor da den-
gue, no município.
Foram vistoriados 615 
imóveis em 27 quartei-
rões, sorteados por todo 
o município. Dentre os 
quarteirões sorteados, em 
6 verificou-se a presença 
de larvas de Aedes aegyp-
ti,  em sua maioria entre os 
bairros Pq. Nossa Senhora 
da Glória e Jardim Santana, 
e os criadouros mais fre-
quentes foram latas, fras-
cos e potes, lonas, pratos 
de plantas e regadores, o 
que gerou o Índice de Bre-
tau (IB) de 1,3, o que colo-

Em campeonato realizado 
em São Lourenço – MG 
no dia 25/01 a equipe tre-
membeense Pulga JJ em 
Parceria com a equipe Ca-
reca JJ conquistou o titulo 
por equipes da Copa Oki-
nawa de JiuJitsu, o even-

ca o município em estado 
de alerta para epidemia.
Com esse resultado, a 
Equipe de Combate a Den-
gue programou uma “Se-
mana de Mobilização”, 
entre os dias 17 e 22 de fe-
vereiro (confira a progra-
mação), iniciando a cam-
panha “Bairro Limpo”, 
onde será realizado um 
arrastão no bairro do Canaã.
No dia 22 de fevereiro, sá-
bado, a Equipe promove-
rá um “Troca Criadouro”, 
com o intuito de trocar 
materiais inservíveis por 
picolés. O evento ocor-
rerá na Praça Zuelingten 
de Oliveira (Praça da 
Bíblia), próxima a Es-
cola Amália Patto, Jar-
dim Santana, a par-
tir das 9h da manhã.
 O Combate a Dengue é 
um dever de todos. Faça 
a sua parte, vistorie seu 
quintal e remova qual-
quer objeto que possa 
acumular água. FIQUEM 
SEMPRE ATENTOS!
A DENGUE 

to contou com atletas de 
várias regiões do Brasil 
o que elevou ainda mais 
o nível da competição.
Durante o campeonato 
aconteceram dois tor-
neios distintos; o de Jiu 
Jitsu sem Kimono e o 

PODE MATAR!
Dúvidas, sugestões 
ou denúncias, entrem 
em contato conosco:
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
Programação SEMA-
NA DE MOBILIZA-
ÇÃO/ CAMPANHA 
BAIRRO LIMPO
1 7 / f e v
Casa a Casa/ Blo-
queio/ Panfletagem 
Praça Geraldo Costa
1 8 / f e v
Casa a Casa/ Bloqueio/ Pan-
fletagem Supermercado
1 9 / f e v
Casa a Casa/ Bloqueio/ 
Semáforo PA/ Garagem
2 0 / f e v
Arrastão – Canaã
2 1 / f e v
Casa a Casa/ Bloqueio
2 2 / f e v
Troca Criadou-
ro Jardim Santana

Tradicional com kimono. 
Com o apoio da Prefeitura 
Municipal que forneceu 
a van para o transporte, 
a equipe Pulga JJ trouxe 
várias medalhas e aca-
bou conquistando o alme-
jado titulo por equipes.

Alerta a população
de Tremembé sobre
risco de epidemia

de Dengue

Equipe tremembeense 
de Jiu Jitsu se

consagra campeã por 
equipes em MG

Este ano as ruas de tre-
membé serão invadidas 
durante o carnaval pelos 
“ mitos da mata”  convi-
dados do erê para a folia 
deste ano, já confirmaram 
presença : a cuca , o curu-
pira, a caipora,  o boitata, 
a mula sem cabeça e o 
saci, além da presença real 
da iara rainha das  águas.
Em oficinas que começa-
ram em outubro de 2013 
estão sendo preparadas as 
fantasias , adereços e de-
mais elementos do enredo 
, tudo com  partticpação 
de crianças , adolescen-
tes e suas familia , toda 
a comunidade participa.
As fantasias são oferecidas 
gratuitamente as crianças e 
seus familiares, graças ao 

apoio da prefeitura local
Todos os sábados são reu-
nidas todas as oficinas e é 
realizado o ensaio geral .
Em anexo a letra e a gra-
vação da musica tema :
“ Erê  e os mitos da mata”
Contatos: 12  3674- 2502 
- 99228 9953 - fátima  
Casa de cultura 
“prof. Quintino jr “                      
Ass. Sem fins lucrativos – 
cnpj 11.520.177/0001-35
Bloco do erê - Carnaval 2014
Este ano as ruas de tre-
membé serão invadidas 
durante o carnaval pelos 
“ mitos da mata”  convi-
dados do erê para a folia 
deste ano, já confirmaram 
presença : a cuca , o curu-
pira, a caipora,  o boitata, 
a mula sem cabeça e o 

saci, além da presença real 
da iara rainha das  águas.
Em oficinas que começa-
ram em outubro de 2013 
estão sendo preparadas as 
fantasias , adereços e de-
mais elementos do enredo 
, tudo com  partticpação 
de crianças , adolescen-
tes e suas familia , toda 
a comunidade participa.
As fantasias são oferecidas 
gratuitamente as crianças e 
seus familiares, graças ao 
apoio da prefeitura local
Todos os sábados são reu-
nidas todas as oficinas e é 
realizado o ensaio geral .
Em anexo a letra e a gra-
vação da musica tema :
“ Erê  e os mitos da mata”
Contatos: 12  3674- 2502 
- 99228 9953 - fátima.

Tremembé Bloco do
ERÊ Carnaval 2014

Os profissionais do Setor 
de Infectologia da Secre-
taria de Saúde, da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, irão atuar no carnaval. 
A novidade deste ano é a 
distribuição de gel lubrifi-
cante, pois, de acordo com 
algumas pesquisas o pro-
duto contribui com a re-
dução do risco de trans-

missão de DSTs/Aids.
O gel lubrificante, à base 
de água, será enviado ao 
município por meio do 
Ministério da Saúde. A 
equipe da Infectologia vai 
atuar no “Carnaval Caia 
na Folia” a partir do dia 
22 de fevereiro, quando 
será promovido o pré-car-
naval em Moreira César.

A responsável pelo Setor 
de Infectologia da Pre-
feitura de Pinda destaca 
que a população poderá 
contar com os serviços 
de duas equipes do setor, 
durante os dias de folia, 
uma ficará na Praça Pa-
dre João de Faria Fialho e 
a outra na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

 Setor de Infectologia
vai atuar no carnaval

em Pindamonhangaba

Os depósitos em caderne-
tas de poupança somaram 
R$ 127,673 bilhões no 
mês de janeiro, enquanto 
os saques contabilizaram 
R$ 125,929 bilhões, dei-
xando saldo de R$ 1,743 
bilhão, de acordo com 

boletim divulgado ontem, 
dia 6, pelo Banco Central. 
Os rendimentos no mês 
contabilizaram R$ 3,107 
bilhões. Movimento mais 
modesto que o de dezem-
bro, quando tradicional-
mente as cadernetas de 

poupança recebem maio-
res volumes de recursos, 
por causa do 13º salário. 
No último mês de 2013 
os depósitos somaram R$ 
148,516 bilhões, e o saldo, 
ou captação líquida, al-
cançou R$ 11,201 bilhões.

Poupança começa 2014
com saldo de R$ 1,74 bilhão 

em janeiro 

O que deve, e o que não deve 
ser feito em uma entrevista de 

emprego 
Evitar clichês e gafes co-
muns pode fazer com que 
você garanta sua vaga. 
Quando o assunto é entre-
vista de emprego, pensar 
antes de falar ou fazer é 
uma atitude mais do que 
necessária. Um peque-
no deslize involuntário 
pode custar o emprego 
em questão e, por isso, 
é importante saber quais 
atitudes e palavras evitar 
nessa primeira impres-
são – já que “a primeira 
impressão é a que fica” 
e para mudá-la é preciso 
um esforço muito maior.
Existem algumas frases 
clichês que deixam uma 
má impressão nos recruta-
dores – mas, para “fugir” 
delas, não é tão compli-
cado assim. “Ser criativo 
é algo que conta muitos 
pontos. Porém, apenas 
dizer que é criativo, não. 
Quando a palavra é usada 
para se autodefinir, ela vira 
um adjetivo vazio” expli-
ca Madalena Feliciano, 
diretora de projetos da 
empresa Outliers Care-
ers. Nesse caso, é me-
lhor não dizer nada – se 
você realmente for cria-
tivo, o seu portfólio vai 
deixar isso claro, sem 
precisar de reafirmação.
Quando – e se - pergun-
tado sobre os trabalhos 
anteriores, é preciso ser 
claro, conciso, e dizer ape-
nas o necessário. “Fale por 

quanto tempo trabalhou 
em cada um deles, de quais 
projetos participou e quais 
competências desenvol-
veu por meio deles, sem 
‘encher linguiça’”, diz.
Outra atitude comum nas 
entrevistas é o candidato 
dizer que está procuran-
do novos desafios – que 
nada, ele está procuran-
do um novo emprego, o 
entrevistador sabe disso. 
“Nessas horas é melhor 
dizer que está interessado 
no trabalho e que ele vai 
contribuir para o seu cres-
cimento profissional, sem-
pre demonstrando von-
tade de aprender coisas 
novas”, exalta Madalena.
Dica – e característica 
- importante para quem 
deseja conquistar a vaga 
é a de antecipar os possí-
veis problemas que po-
dem acontecer. “Dizer que 
gosta de acompanhar os 
processos até o fim, sem 
deixar nada pela metade, 
e comentar, por exemplo, 
que é você quem plane-
ja, cobra e marca as reu-
niões nos trabalhos na 
faculdade, pode contar 
alguns pontos a seu fa-
vor”, comenta Madalena.
Além disso, existem al-
gumas atitudes que de-
vem ser tomadas durante 
toda e qualquer entrevista. 
“Usar gírias, palavras 
chulas e gerúndio demais 
podem incomodar o en-

trevistador, assim como 
pessoas que falam alto 
demais”, alerta Madalena.
A especialista comenta 
que mentir nunca é uma 
boa opção, e chegar ao lo-
cal da entrevista ansioso 
pode prejudicar a seleção. 
“É sempre bom desco-
brir o que faz a ansiedade 
diminuir, pode ser uma 
música, uma leitura, uma 
conversa descontraída...”.
Também é importante se 
informar sobre a empresa 
em que pretende trabalhar 
- visite o seu site e fique 
atento aos tópicos “valo-
res” e “missão” – e se por-
tar da forma que a empresa 
“pede”. “Não aja de modo 
mais ou menos formal do 
que o necessário. Antes da 
seleção, vá até a empresa(-
se for possível) ou ainda 
observe como as pessoas 
que trabalham lá se com-
portam. É dessa forma 
que você deverá agir”, 
ressalta a especialista.
E sempre, se restar alguma 
dúvida, não tenha medo de 
perguntar como você se 
saiu e se cometeu algum 
erro que possa corrigir no 
futuro. Se o entrevistador 
der essa abertura, essa é 
uma atitude válida – que 
pode contar pontos para 
conquistar esse emprego, 
ou para um emprego fu-
turo, já que dessa forma 
você fica ciente dos pos-
síveis erros que cometeu.
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Aulas em simulador de 
direção passam a ser 

obrigatórias para
primeira habilitação

Pré-requisito para fase 
prática, treinamento no si-
mulador será monitorado 
pelo Detran.SP - Começa 
a vigorar em todo o país 
a regulamentação federal 
que prevê a obrigatorieda-
de de 5 horas/aula em si-
mulador de direção veicu-
lar como parte do processo 
de primeira habilitação na 
categoria “B” (carro), para 
candidatos que iniciaram 
a capacitação em 2014.
Também terão que passar 
pelas aulas no equipamen-
to os condutores que dese-
jam adicionar a categoria 
“B” à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) ou 
que tiveram que reiniciar 
o processo de habilita-
ção pela cassação do do-
cumento por infração de 
trânsito. Semelhante a um 
videogame, o simulador 
de direção veicular recria 
condi ções adversas que, 
possivelmente, o condu-
tor irá vivenciar nas ruas. 
Simula, por exemplo, a 
direção sob más condições 
climáticas, como chu-
va intensa e névoa. Testa 
ainda as habilidades do 
condutor em pistas não 
pavimentadas, em vias 
com presença de animais, 
e avalia  a relação do fu-
turo condutor com de-
mais agentes do trânsito, 
como pedestres e ciclistas.
Regras para os candida-
tos à habilitação. O trei-
namento no simulador de 
direção veicular acontece 
antes do candidato ir para 
as ruas e iniciar as au-
las práticas, após a apro-
vação na prova teórica.
Dessa forma, o candidato 
poderá iniciar a parte teó-

rica do processo de habi-
litação em um Centro de 
Formação de Conduto-
res (CFC) que não tenha 
o equipamento, mas só 
conseguirá iniciar as au-
las práticas após concluir 
cinco aulas de 30 minu-
tos cada no equipamento.
“O Detran.SP está prepa-
rado para cumprir o que 
determina a legisla ção 
federal e vai monitorar as 
aulas dos candidatos no 
simulador. O objetivo é 
melhorar a formação do 
condutor, contribuindo 
para um trânsito mais se-
guro e para a redução do 
número de acidentes de 
trânsito”, diz Daniel An-
nenberg, diretor-presiden-
te do Detran.SP. Regras 
para os Centros de Forma-
ção de Condutores (CFCs)
A legislação federal não 
obriga que todos os CFCs 
adquiram o simulador. 
Seu uso pode ser compar-
tilhado entre os estabele-
cimentos comerciais. A 
aquisição dos equipamen-
tos deve ser feita somente 
junto às empresas homolo-
gadas pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran). Posteriormente, o 
CFC que adquirir o simu-
lador deverá credenciá-lo 
ao Detran.SP para integra-
ção ao sistema informa-
tizado do processo de ha-
bilitação, o e-CNHsp (leia 
mais abaixo). As normas 
para credenciamento dos 
simuladores estão estabe-
lecidas na portaria Detran.
SP Nº 2.020, de novembro 
de 2013. e-CNHsp – O re-
gistro das aulas em simu-
lador será feito pelo siste-
ma e-CNHsp, assim como 

já ocorre com as aulas te-
óricas e práticas em todo 
o Estado de São Paulo. O 
e-CNHsp torna o processo 
de habilitação mais ágil e 
seguro, pois identifica os 
alunos e os parceiros en-
volvidos no processo de 
habilitação (funcionários, 
instrutores de autoescolas, 
médicos, psicólogos) por 
meio de impressões digi-
tais, requisitadas no início 
e no fim de cada aula. Para 
os operadores do sistema, 
além da coleta biométrica, 
também é utilizada a cer-
tificação digital (e-CPF).  
Fiscalização: Além da 
validação da presença do 
candidato por meio da co-
leta biom étrica, o sistema 
do simulador vai registrar 
fotos do aluno em momen-
tos aleatórios. Além disso, 
a sala onde o equipamento 
estiver instalado ser á mo-
nitorada por câmera de ví-
deo, com transmissão onli-
ne para o Detran.SP. Custo 
para a primeira habilitação
Em 2014, os valores das 
taxas do Detran.SP para 
quem vai tirar a primeira 
habilitação são: R$ 55,39 
dos exames teóricos e 
práticos; R$ 66,46 para o 
exame médico; R$ 77,54 
do exame psicotécnico e 
R$ 33,23 para emissão da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH). Demais 
valores referem-se exclu-
sivamente aos serviços 
prestados pelos CFCs. Ao 
fechar negócio com a auto-
escola escolhida, o candi-
dato deve exigir o contrato 
de prestação de serviços 
e o detalhamento do que 
está incluso no pacote 
e dos valores cobrados.

A Associação Afro Livre, 
de Pindamonhangaba, in-
tensifica neste mês ações 
de combate à discrimina-
ção racial. Fundada em 
maio de 2013, a Associa-
ção lançará uma publica-
ção que debaterá as várias 
formas de preconceito.
Presidida pelo trabalhador 
Benedito Sergio Irineu, a 
associação foi criada por 
um grupo de 15 pessoas que 
perceberam a necessidade 
de debater com a socieda-
de local problemas sociais 
e de discriminação racial.
“O princípio básico da 
Afro Livre é buscar a igual-
dade de oportunidades e 
tratamentos, e um amparo 
social a pessoas que estão 
desamparadas pelo poder 
público, trabalhando com 
cidadãos em estado de 

vulnerabilidade social”, 
afirma o presidente Irineu.
De acordo com Irineu, esse 
trabalho é feito através de 
palestras com a sociedade, 
levando assim a informa-
ção e estabelecendo um 
diálogo com a população, 
formando um sendo crí-
tico para que o proble-
ma da discriminação seja 
solucionado a cada dia.
E para ampliar este deba-
te, este mês será lançada 
a revista Afro Livre. “A  
revista Afro Livre é uma 
ferramenta que terá como 
propósito aproximar a po-
pulação das discussões 
em torno da erradicação 
de qualquer forma de pre-
conceito”, afirmou Irineu
A associação também de-
senvolve projetos impor-
tantes como o Projeto Mu-

sicando a Vida, que tem o 
objetivo de tirar os jovens 
das ruas dando aulas de ins-
trumentos musicais, o Fes-
tival Cultural Afro brasi-
leiro que deverá acontecer 
ainda neste ano de 2014, a 
Semana da Liberdade que 
debate com a população o 
combate ao preconceito e 
o Projeto Ponto de Apoio.
As pessoas que quiserem 
conhecer e participar da 
Associação Afro Livre, 
ou que tiverem algum 
tipo de denúncia sobre 
preconceito e discrimina-
ção racial podem procu-
rar a entidade que fica na 
Rua Prudente de Moraes, 
Nº294, no centro de Pin-
damonhangaba. O horário 
de atendimento é das 8h 
às 17h e o telefone para 
contato é (12) 3642-1718.

Associação Afro Livre de 
Pinda intensifica ações 

no combate ao
preconceito

Secretaria de Educação 
de Tremembé realiza

o 5º EREP

O 5º Encontro da Rede de 
Educação  aconteceu na 6ª 
feira, dia 24 de janeiro, en-
cerrando a semana de pla-
nejamento dos professores.
Segundo a secretária de 
educação, profa. Cristiana 
Berthoud, “… o encontro 
foi um sucesso em todos 
os sentidos, repetindo o 
que vem acontecendo a 
cada novo EREP. O tema 
deste encontro foi o Pla-
nejamento Estratégico da 
Rede Municipal de Ensino 
e tivemos a oportunida-
de de compartilhar com 
todos os professores, os 
objetivos, metas e estraté-
gias que estamos adotando 
para a melhoria da quali-
dade de ensino em nossas 
escolas. Quero agradecer 
imensamente a todos os 
coordenadores da Secre-
taria e a todos os direto-
res das escolas que for-
mam a equipe gestora da 
educação de Tremembé.”
Em novembro e dezem-
bro os diretores e a equipe 
da Secretaria de Educa-

ção elaboraram o Plane-
jamento Estratégico para 
os anos de 2014 e 2016. 
Foram definidas a Visão, 
a Missão e a Meta para o 
município e, mais impor-
tante, foram organizados 
dezoito planos de ação 
que serão acompanhadas 
por duplas ou grupos de 
diretores e coordenadores 
técnicos. Mensalmente 
esta equipe se reunirá ao 
longo do ano para compar-
tilhar o andamento de cada 
plano de ação, monitoran-
do e corrigindo rumos para 
que o Planejamento elabo-
rado possa ser cumprido.
A elaboração do 
Planejamento Estratégico 
foi um importante pas-
so para a consolidação 
do Plano de Re-
estruturação da 
Educação Pública Muni-
cipal e, de forma demo-
crática envolve todos os 
atores envolvidos. O pró-
ximo passo é apresentar 
para pais, Conselhos 
de Escola, APMs e alu-

nos e também envolve
-los no trabalho de me-
lhorar nossas escolas.
E Educação pública, 
para ser boa, depende de 
TODOS: comunidade, 
pais, alunos, professo-
res, funcionários e Poder 
Público. É preciso que 
todos desejem e se empe-
nhem para construir um 
futuro de sucesso aos tre-
membeenses. Assim como 
outras cidades já o fize-
ram, Tremembé deseja, se 
planejou e está investindo 
fortemente para fazer do 
ensino público um ENSI-
NO DE EXCELÊNCIA.
Todos os cidadãos 
estão convidados a traba-
lhar conosco pela causa 
mais importante da nação:
 preparar as novas gerações, 
educar e formar o futuro!
Desejamos a todos 
os nossos alunos um
 ótimo retorno às aulas 
e que o ano de 2014 seja 
marcado pelo fortalecimen-
to da parceria entre Esco-
la, Família e Comunidade!

Senado aprova texto 
base da PEC do Voto 
Aberto em segundo 

turno
O plenário do Sena-
do aprovou, em segun-
do turno, o texto-base 
da Proposta de Emenda 
à Constituição 43/2013,  
conhecida como PEC do 
Voto Aberto. O texto es-
tabelece que os votos dos 
parlamentares sobre pro-
cessos de cassação de man-
dato e vetos presidenciais 
serão públicos, e não mais 
secretos como atualmente.
A partir de agora os se-
nadores vão analisar os 
destaques para emen-
das que propõem mu-

danças a esse texto.  
A maioria dos destaques 
é destinada a ampliar o 
escopo de votações que 
deverão ser públicas.  
Se forem aprovadas as 
emendas, os votos dos 
parlamentares também 
podem passar a ser aber-
tos em casos de indica-
ções de autoridades e elei-
ções das mesas diretoras 
da Câmara e do Senado.
Por se tratar de PEC,  
para os destaques serem 
aprovados eles precisam 
de 49 votos favoráveis. 

Nos casos de vetos e au-
toridades há bastante po-
lêmica e o plenário se 
manifesta até o momento 
de maneira dividida, com 
alguns senadores consi-
derando que será prejudi-
cial para a independência 
do Legislativo o fim do 
sigilo nas votações de in-
dicações presidenciais. 
Esses também defendem 
emendas que estipulem 
o voto secreto também 
para vetos presidenciais. 
A votação continua e deve 
se encerrar ainda hoje.


