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Tremembé recebe espetáculo 
de teatro “Emcena Brasil” 

neste final de semana

Neste final de semana (06 
e 07 de dezembro), Tre-
membé vai receber a Ca-
ravana “Emcena Brasil”, 
da Companhia Paulista 
Abaré de Teatro. A ativi-
dade percorre as cidades 
de todo Brasil, com seu 
Teatro móvel. Um con-
têiner e uma tenda adap-
tada estará na Praça da 
Estação no Centro para 
apresentar o espetáculo, 
tudo de forma gratuita. 
No município, a compa-
nhia, que recebeu incenti-
vo da Oxiteno, conta com 
o apoio da Prefeitura.
Mais de 40 artistas e téc-
nicos fazem parte do “Em-
cena Brasil”. Para a Secre-
tária de Turismo, Cultura 
e Esportes, Marcela Tupi-
nambá, a realização destes 
espetáculos é uma forma 
de levar cultura e entrete-
nimento à população. “O 

objetivo é difundir a cul-
tura do Teatro, das Artes 
Cênicas, democratizando 
a cultura e principalmente 
promovendo bem-estar à 
população sem distinção 
de raça, credo ou classe 
social”, frisou. “Também 
é importante destacar que 
nestes espetáculos e ofi-
cinas promovidos através 
de parcerias acontecem a 
troca de experiências de 
nossos artistas tremem-
beenses, que aprendem 
coisas novas”, completou.
Confira a programação 
do “Emcena Brasil”:
06 de dezembro (Sábado)
15h – Contação de Histórias 
– A ratinha Cor-de- Rosa
– Oficina de Desenho Livre
– Cia Mão Livre
17h – Teatro para crian-
ças – A moça da janela
– Cia Anima Lenda
18h – Sessão de cine-

ma – Cine Curta Brasil
19h – Teatro de Ma-
mulengos – A festa da 
Rosinha Boca-Mole
– Mamulengo da Folia
19h30 – Espetácu-
lo para adultos – A 
Villa dus Bisurdo
– Cia Abaréteatro
20h – Parada de Natal com 
chegada do Papai Noel
07 de dezem-
bro (Dezembro)
15h – Contação de his-
tórias – O Mosquito Fa-
niquito com Siricutico
– Oficina de Dobraduras
– Cia Mão Livre
17h – Teatro para Crian-
ças – Em busca do 
Segredo Esquecido
– Cia Abaréteatro
19h – Shows Musi-
cais – Convidado Local
20h – Espetáculo de 
Circo – Versão bra-
sileira Los Circo Los

Prefeito prestigia inicio 
do plantio de 800 

mudas no município

Equipe de Combate a 
Dengue realiza opera-

ção Cata-Treco

A Prefeitura de Tre-
membé, na manhã 
desta quarta-feira, 
iniciou o plantio de 800 
mudas no município. Num 
ato simbólico, o Prefeito 
Marcelo Vaqueli partici-
pou do plantio da 1ª muda 
de Manacá da Serra na 
Avenida Luiz Gonzaga 
das Neves. As mudas se-

No último sábado,  a 
Equipe de Combate a 
Dengue participou do 
evento Saúde na Praça,
dando orientações so-
bre os riscos das doen-
ças Dengue e Chikun-
gunya e distribuindo 
materiais educativos e de 
incentivo a população.
Além do evento, foi re-
alizado um Cata – Tre-
co, com o apoio da Ga-
ragem Municipal, nos 

rão plantadas em vários 
bairros da cidade em áreas 
pré-definidas pela Secre-
taria de Meio Ambiente.
O prefeito Marcelo Va-
queli anunciou que esta é 
somente a primeira etapa 
de muitas para ampliação 
do programa de arboriza-
ção em Tremembé. Até o 
final de 2015 o município 

bairros Parque Vera Cruz 
e Chácara das Rosas.
Foram retirados 4 ca-
minhões carregados de 
materiais inservível que,
além de servirem como 
criadouros do mosqui-
to Aedes aegypti, vetor 
das doenças DENGUE 
e CHIKUNGUNYA, 
também propiciavam 
“morada” para outros 
animais, tais como es-
corpiões, aranhas e ratos.

terá mais 3 mil novas ár-
vores. “A cada árvore re-
tirada na cidade, vinte e 
cinco novas mudas serão 
plantadas. Temos que des-
tacar a importância dessas 
ações para garantir a sus-
tentabilidade em nosso 
município, o que é funda-
mental para as futuras ge-
rações, destacou o prefeito.

No dia 6, próximo sábado, 
é a vez do Cata – Treco 
passar no bairro do Canaã. 
Deixe tudo na calçada.
Somente com a colabora-
ção de todos conseguire-
mos acabar com este mal.
Para maiores informa-
ções, entre em contato:
Equipe de Com-
bate a Dengue
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Sra. da Glória
Fone: (12) 3672-5735Congresso aprova

projeto e Dilma
poderá mudar meta

fiscal de 2014

O Congresso Nacional 
aprovou no fim da ma-
drugada desta quinta-
feira (4) o projeto que 
vai permitir ao Executi-
vo alterar a meta fiscal 
deste ano. O projeto de 
Lei que altera a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2014 é a ma-
nobra que para o governo 
fechar as contas de 2014. 
A sessão durou mais de 18 
horas. De autoria do se-
nador Romero Jucá (PM-
DB-RR), o projeto que 
altera a LDO é um substi-
tutivo da Comissão Mista 
de Orçamento. Apesar da 
tentativa de obstrução do 
bloco oposicionista, o go-
verno conseguiu manter 
o quórum para a aprova-
ção e obteve 240 votos a 
favor da Câmara e 39 do 

Senado.  Com a alteração 
aprovada, a equipe econô-
mica da presidente Dilma 
Rousseff poderá recalcu-
lar o superávit primário 
(quando os gastos do go-
verno são menores que 
a receita). Na prática, a 
matéria aprovada permite 
mais conforto para o go-
verno em deduzir da meta 
fiscal os investimentos no 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e 
as perdas de receita pro-
vocadas pela concessão de 
incentivos fiscais. A presi-
dente vai poder trabalhar 
com um superávit maior 
de estatais (R$ 10 bilhões) 
e maquiar o déficit primá-
rio nos orçamentos fiscal e 
da Seguridade.  Antes da 
apreciação, o Congresso 
aprovou o Projeto de Lei 

(PLN) 31/14, que abre 
crédito especial no valor 
de R$ 248 milhões para 
o governo quitar dívida 
junto aos aposentados e 
pensionistas das extintas 
empresas aéreas Varig, 
Transbrasil e Cruzeiro. 
O projeto segue agora 
para sanção presidencial. 
A oposição vê nessa man
obra o risco de o gover-
no perder totalmente a 
credibilidade junto à in-
vestidores estrangeiros. 
Para os parlamentares 
oposicionistas, os depu-
tados da base do gover-
no ferem os princípios da 
constituição ao aprovarem 
uma anistia fiscal para a 
presidente Dilma, visto 
que o governo federal es-
tourou o limite de gastos 
autorizados pela lei fiscal.



01-15 de dezembro de 2014 página 2A GAzetA de tremembé

EXPEDIENTE
Jornal A Gazeta de Tremembé
Jornal Quinzenal
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé- SP
Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831 .
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br.
Registro no INPI 81717790
Impresso em 01/12/2014
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do 
Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas.
não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Pre-
feituras e Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Região Serrana, além de vários 
órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não Existe Falta de Jornais para demanda 
diariamente. 
Edições atuais e de arquivos estão sempre a 
disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão 
ser retiradas.

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

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.
São testemunhas os olhos do que sente o coração.
Amo aqueles que sonham com o impossível.
Quem quer estudar o amor nunca deixará de ser estudante.

Fundo Social de Tremembé
promove venda de artesanato

Em Tremembé, o Fundo 
Social de Solidariedade 
do município promove a 
venda de artesanato varia-
do produzido pelas alunas 
dos projetos Renda Ci-
dadã e Escola da Moda. 
Dentre os artigos ofereci-
dos estão objetos natalinos, 
toalhas decoradas, tapetes, 
agendas e potes, chinelos, 
pulseiras, colares, enfei-
tes, porta retratos, toalhi-

nhas, bonecas, mimos, 
roupas e outros artigos 
para casa e decoração. 
O FSS de Tremembé de-
senvolve inúmeras ações 
voltadas à promoção hu-
mana e bem estar das fa-
mílias tremembeenses, 
além de oferecer uma 
extensa linha de tra-
balhos artesanais pro-
duzidos pelas alunas. 
A comercialização é re-

alizada na sede do Fun-
do Social que fica na rua 
José Monteiro Patto, 325, 
Jardim Bom Jesus, de 
segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas. 
Em breve o Fundo So-
cial estará expondo todo 
o material no Mercado 
Municipal de Tremembé. 
Mais informações: 
(12) 3674.3910 - 
3674.3660 - 3672.4665

Secretário de Saúde recebe 
Biomédica para discutir 
melhorias à população

O Secretário Municipal 
de Saúde José Márcio de 
Araujo Guimarães recebeu 
a visita da Dra. Shirley 
Cristina de Abreu, biomé-
dica, chefe do laboratório 
de Análise Clínicas Dr. 
Paulo Emílio Dr. Alessan-
dro de Pindamonhangaba. 
O respectivo laboratório 
é prestador dos serviços 

de exames laboratoriais 
que o município utiliza.
No encontro estiveram 
presentes também a Co-
ordenadora de Enferma-
gem do Centro de Saú-
de Natália Junqueira, 
a Coordenadora de ESF 
da Pró-Visão Mizia-
ne e a Enfermeira As-
sistencial do Centro de 

Saúde Mayara Neves.
Segundo o Secretário 
Municipal de Saúde, que 
classificou como positi-
vo a reunião, o objetivo 
do encontro foi a ava-
liação dos serviços que 
vem sendo prestados ao 
município e a possibi-
lidade de melhorias no 
atendimento à população.
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Alunos do Projeto Imprensa 
Mirim da Secretaria de 

Educação visitam
 jornal regional

Microsoft certifica 
professores 

multiplicadores 
em Tremembé

O jornal Tribuna do Norte 
de Pindamonhangaba re-
cebeu a visita de um grupo 
de alunos da Rede Munici-
pal de Ensino de Tremem-
bé na sexta-feira . Eles 
fazem parte do projeto Im-
prensa Mirim, que desen-
volve atividades de comu-
nicação, trabalhadas em 
oficinas de rádio, fotogra-
fia, cobertura de eventos 
nas escolas e na Secretaria 
de Educação, assim como 
elaboração de conteúdos 
para o jornal da Educação.
O projeto é composto por 
estudantes do Programa 
Mais Educação – uma 
estratégia do Governo 
Federal para a implemen-
tação da educação inte-
gral no país, estendendo 

Nesta sexta feira, dia 05 
de dezembro, 25 profes-
sores da Rede de Ensino 
Municipal foram certifi-
cados em duas formações 
oferecidas pela Microsoft: 
“Office 365” e “Win-
dows na Sala de Aula”.
A formação é fruto da 
parceria entre a Secre-
taria de Educação e a 
Microsoft, firmada no 
mês de julho deste ano.
Foram formados 2 pro-
fessores de cada escola, 
que atuarão como multi-
plicadores para os demais 
membros da equipe do-
cente, no início de 2015.
Professores e alunos da 
Rede de Ensino possui-
rão uma conta de acesso 
ao pacote Office 365, que 
é disponibilizado apenas 
para o ambiente virtual em 
empresas e escolas. Des-
ta forma, qualquer aluno 

a permanência do alunos 
de 5 para 7 horas, ofere-
cendo diversas atividades 
dentro e fora da escola.
Durante a visita, os alu-
nos conheceram as de-
pendências do jornal, as 
salas de diagramação, re-
dação, revisão e edição. 
Eles também receberam 
orientações da equipe da 
Tribuna do Norte, que 
explicou passo a passo 
os procedimentos de dis-
cussão de pauta, coleta 
e apuração da informa-
ção, reportagem, edição, 
revisão e diagramação.
A visita foi acompanhada 
pelo coordenador do pro-
grama, Victor Narezi, e 
pela estagiária de comuni-
cação social da secretaria 

com acesso à internet po-
derá utilizar programas 
como Word, Excel, Power 
Point e OneNote sem pre-
cisar pagar nada por isto!
Com a formação “Office 
365”, alunos e professores 
contam com recursos tec-
nológicos para trabalhar 
em colaboração, mesmo 
que fisicamente distantes, 
otimizando o desenvol-
vimento das aulas e faci-
litando a aprendizagem.
Na formação “Win-
dows na Sala de Aula”,
os professores se familia-
rizam com ferramentas 
para seu desenvolvimento 
profissional e utilização 
em sala, como o Suíte de 
Aprendizagem Micro-
soft, Bing, Bing Trans-
lator, Skype, SkyDrive, 
AutoCollage, PhotoStory 
e Kodu(programa de de-
senvolvimento de games).

de Educação, Elen Cristina.
Além da Imprensa Mi-
rim, os estudantes apren-
dem e se divertem com 
as oficinas de artesanato, 
ginástica rítmica, ban-
da, hip-hop, arte visual e 
corporal, teatro, horta na 
escola, história em qua-
drinhos, jardinagem, judô, 
capoeira, atividades de 
esportes, que vem incen-
tivando a formação de jo-
vens atletas e equipes que 
competem em Tremem-
bé e cidades da região.
A visita teve a presença dos 
alunos Vera Maria, Gabrie-
la Oliveira, Ana Caroline, 
Ana Clara, Giovana Aze-
vedo, Bruna Kameda, Ga-
brielly Mariano, Vinicius 
Naresi e Cristian Vieira.

Os professores ainda po-
derão inscrever projetos 
educacionais que utili-
zam tecnologia da infor-
mação,no Prêmio Mi-
crosoft Educadores bem 
como compartilhar suas 
ideias e trocar informa-
ções com professores de 
várias partes do mundo 
por meio do PIL-Network.
Mais um passo é dado 
rumo a uma Educa-
ção de excelência!
Para o Prefeito Marcelo 
Vaqueli é uma importan-
te ação: “Com essa for-
mação estamos ganhando 
em qualidade de ensino. 
Professores preparados 
com tecnologia e infor-
mação potencializando 
a busca do conhecimen-
to e enriquece o trabalha 
em sala de aula. Investir 
nos professores é investir 
no futuro da Educação.”

Petrobras divulga resultado 
da seleção pública de

projetos socioambientais

Nove instituições são con-
templadas na região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte. 
A Petrobras vai destinar R$ 9,5 
milhões para 33 projetos sociais 
no estado de São Paulo con-
templados pela Seleção Pública 
Comunidades do Programa Pe-
trobras Socioambiental. As ini-
ciativas são de 27 cidades, cujas 
instituições desenvolvem suas 
atividades no entorno de unida-
des da companhia. O resultado 
da seleção pública regional foi 
divulgado no site www.petro-
bras.com.br/socioambiental 
nesta quinta-feira. Na região do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
as iniciativas contempladas são 
de: São José dos Campos, Jaca-
reí, Taubaté, Ubatuba, Ilhabela, 
Caraguatatuba, São Sebastião. 
Cada instituição vai receber até 
R$ 300 mil para executar seu 
projeto no período de dois anos. 
As iniciativas seguem pelo me-
nos uma das seguintes linhas 
de atuação: produção inclusiva 
e sustentável; biodiversidade 
e sociodiversidade; direitos da 
criança e do adolescente; flo-
restas e clima; educação; água; 
ou esporte. “Aprimoramos nos-
sos processos e ampliamos as 
possibilidades de participação 
das instituições com a inclusão 
de uma visão integrada entre as 
dimensões social, ambiental e 
esportiva no regulamento”, diz 
o gerente de Relacionamento 
Comunitário de Responsabili-
dade Social da Petrobras, José 
Barbosa. “Esta é uma seleção 
regional integrada a todo o pro-
grama de investimento social 
da Companhia”, completa. O 
Programa Petrobras Socioam-
biental reúne num só progra-
ma o apoio a projetos sociais, 
ambientais e socioesportivos. 
A partir da divulgação do resul-
tado da seleção pública, a Pe-
trobras inicia uma nova etapa. 
“Solicitamos documentos com-
plementares para contratação e 
repasse dos recursos, que vão 
possibilitar o desenvolvimen-
to de ações socioambientais 
em regiões onde atuamos”, diz 
o gerente de Relacionamen-
to Comunitário Regional São 
Paulo-Sul da Petrobras, Wal-
dir Luiz Ramalho. Entre 22 de 
abril e 4 de julho, a Petrobras 
recebeu 297 inscrições de pro-
jetos sociais, das quais 173 de 
São Paulo. As demais foram do 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Os trabalhos 
passaram por triagem adminis-
trativa, avaliação técnica até a 
escolha final dos contempla-
dos. Nos estados participantes 
foram promovidas caravanas 
socioambientais com a parti-
cipação de 687 pessoas. Esses 
encontros são oficinas gratuitas 
destinadas aos representantes 
das instituições para que co-
nheçam o roteiro de elaboração 
de projetos e aprofundem seus 
conhecimentos sobre cada item 
previsto no formulário de apre-
sentação das propostas, além de 
sanar dúvidas sobre a seleção. 
Ao todo, serão destinados R$ 
16 milhões para 57 iniciativas 
nos quatro estados. Seleção Pú-
blica Comunidades: A Seleção 
Pública Comunidades do Pro-
grama Petrobras Socioambien-
tal teve suas origens em outra 
seleção pública da Companhia 
denominada Integração Petro-
bras Comunidades (IPC). Entre 

os anos de 2008 e 2013, a IPC 
destinou R$ 71 milhões para 
376 projetos sociais desenvolvi-
dos no entorno de unidades da 
Companhia em diversos estados 
brasileiros, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável 
dessas comunidades.Em sua 
nova configuração, a seleção 
pública Comunidades reflete as 
diretrizes e as linhas de atuação 
do Programa Petrobras Socio-
ambiental, mantendo, no en-
tanto, seu caráter regional que 
contempla iniciativas desenvol-
vidas no entorno das instalações 
da Companhia. Por meio dessa 
ação, a Petrobras reforça o com-
promisso de contribuir para de-
senvolvimento das regiões onde 
atua e garante a democratização 
do acesso a seus recursos e a 
transparência na escolha dos 
projetos selecionados. Progra-
ma Petrobras Socioambiental: 
Por meio do Programa Petro-
bras Socioambiental, a Petro-
bras prevê investir 1,5 bilhão 
até 2018, em projetos de todo 
o país, com foco nas linhas de 
atuação: Produção Inclusiva 
e Sustentável, Biodiversidade 
e Sociodiversidade, Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
Florestas e Clima, Educação, 
Água e Esporte. Projetos no 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
Projeto: Protegendo as Águas
Nome da instituição: Asso-
ciação Amigos da Biblioteca
Linha de atuação: Água
Resumo: O objetivo é promover 
a conservação e manutenção 
dos recursos hídricos da bacia 
hidrográfica do Rio do Peixe do 
distrito de São Francisco Xavier, 
em São José dos Campos. Estão 
previstas ações integradas de 
monitoramento, educação am-
biental e reflorestamento locais.
Município: São José dos 
Campos Projeto: Pro-
jeto Despertar Talentos
Nome da instituição: Associação 
Ágape para Educação Especial
Linha de atuação: Direitos 
da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa pro-
mover a inclusão social de 
crianças, adolescentes e jo-
vens com deficiência ou difi-
culdade de aprendizagem de 
São José dos Campos. Serão 
oferecidas oficinas de teatro, 
dança, música e artes plásticas.
Município: São José dos 
Campos Projeto: Conselhos 
Fortes, Direitos Garantidos
Nome da instituição: Agenda Pú-
blica – Agência de Análise e Co-
operação em Políticas Públicas
Linha de atuação: Direitos 
da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto prevê for-
mar conselheiros e agentes de 
segurança pública de Jacareí, 
São José dos Campos e Tauba-
té. O objetivo é estimular a 
reflexão, o fomento à educa-
ção sobre direitos humanos e 
a participação social por meio 
dos Conselhos de Segurança 
(Consegs) desses municípios.
Municípios: Jacareí, São 
José dos Campos e Taubaté 
Projeto: Educarte – Educa-
ção e Capacitação com Arte
Nome da instituição: Sociedade 
de Amparo e Promoção (Soapro)
Linha de atuação: Direitos 
da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa ofere-
cer atividades educativas, de 
artes e capacitação para crian-
ças e adolescentes em vulne-

rabilidade social de Taubaté. 
Serão desenvolvidas ações 
educacionais, lúdicas e espor-
tivas para o público de seis a 
14 anos. Aos adolescentes de 
15 a 18 anos estão previstos 
cursos de capacitação profis-
sional em parceria com o Senai.
Município: Taubaté Projeto: 
Ecomuseu: Um Território, Um 
Patrimônio, Uma Comunidade
Nome da instituição: Centro 
de Estudos da Cultura Popular
Linha de atuação: Educação
Resumo: O projeto prevê a 
implantação de um museu co-
munitário no bairro Campos 
de São José, em São José dos 
Campos com base no conceito 
de “ecomuseu” – um espaço 
cultural que busca resgatar e va-
lorizar costumes, hábitos e his-
tórias dos moradores por meio 
da participação colaborativa.
Município: São José dos 
Campos Projeto: Vivei-
ro Instituto da Árvore
Nome da institui-
ção: Instituto da Árvore
Linha de atuação: Flo-
restas e Climas
Resumo: O projeto prevê a 
implantação de um viveiro flo-
restal de espécies nativas da 
Mata Atlântica, em Ubatuba, 
e a criação de um local, deno-
minado Espaço Embaúba, que 
disponibilize materiais didáti-
cos e se torne ponto de referên-
cia no município como centro 
de documentação, consulta, 
formação e troca de conheci-
mentos sobre Mata Atlântica.
Município: Ubatuba Pro-
jeto: Memórias Reveladas
Nome da instituição: Es-
paço Cultural Pés no Chão
Linha de atuação: Direitos 
da Criança e do Adolescente
Resumo: O projeto visa promo-
ver cursos de dança, artes plásti-
cas, teatro, capoeira e percussão, 
e atividades educativas voltadas 
ao direito à cultura e ao fortale-
cimento dos vínculos familiares 
para crianças e adolescentes.
Município: Ilhabela Proje-
to: Aves da Mata Atlântica
Nome da instituição: Agên-
cia Ambiental Pick-upau
Linha de atuação: Biodiver-
sidade e Sociodiversidade
Resumo: O projeto objeti-
va pesquisar comunidades de 
aves (Ramphastidae e Psit-
tacidae), por meio da iden-
tificação de espécies e seus 
habitats, em Ubatuba, Caragua-
tatuba, São Sebastião e Bertioga. 
A iniciativa prevê ainda en-
volver comunidades indígenas 
do litoral norte no plantio de 
mudas de palmeiras juçara e 
jerivá, em suas aldeias e, por 
fim, palestras com foco em 
educação ambiental na região.
Municípios: Bertioga, Caragua-
tatuba, São Sebastião e Ubatuba 
Projeto: Projeto Nossa 
Cara: Juventude Caá.içara
Nome da instituição: Grupo 
Aberto à Infância e Adoles-
cência Técnicas Ocupacionais
Linha de atuação: Direitos 
da Criança e do Adolescente
Resumo: O objetivo é promover 
a inserção de crianças, adoles-
centes e jovens na cultura das 
comunidades tradicionais de 
Ubatuba por meio de oficinas 
temáticas sobre as comunida-
des tradicionais, preservação 
do meio ambiente e elaboração 
e gestão de projetos sociais.
Município: Ubatuba
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Alckmin assina decreto que 
desonera a indústria do leite
Decreto que reduz a taxa de de-
fesa agropecuária do leite foi 
assinado nesta segunda, dia 15, 
no Palácio dos Bandeirantes. O 
governador Geraldo Alckmin 
assinou nesta segunda-feira, 15, 
o decreto que reduz a zero o va-
lor da taxa de defesa agropecu-
ária recolhida por litro de leite 
entregue em usina de beneficia-
mento. “Não queremos onerar 
nenhum tipo de alimento que 
seja ligado à agropecuária ou 
agroindústria. Nós queremos re-

duzir o custo Brasil, a carga tri-
butária, além de desburocratizar 
e melhorar a qualidade do lei-
te”, ressaltou Alckmin durante a 
solenidade. Por litro de leite en-
tregue nos laticínios era cobra-
do o valor de 0,00024 UFESP 
(R$ 0,0048), o que representa 
R$ 4,80 para cada 1.000 litros, 
por exemplo. A cobrança está 
prevista na Lei 15.266, publica-
da em 27 de dezembro de 2013 
e que entrou em vigor em março 
deste ano. De acordo com Jorge 

Rubez, presidente da Câmara 
Setorial do Leite e Derivados, 
e da Associação Brasileira dos 
Produtores de Leite, a medi-
da beneficia principalmente os 
pequenos produtores, que esta-
vam com dificuldade em fazer 
o cálculo e o recolhimento da 
taxa, além dos laticínios que, 
pela legislação, ficavam sujei-
tos a multa de 4.000 UFESP (R$ 
80.560) caso não apresentassem 
os comprovantes de recolhi-
mento pago pelos produtores.

Empresários de Lorena e
Tremembé recebem

 visita do Sebrae Móvel
Empreendedores poderão 
obter informações sobre 
gestão de negócios gra-
tuitamente com analistas 
do Sebrae-SP. As vans 
do Sebrae Móvel estarão 
em Lorena e Tremembé 
na próxima semana, com 
atendimento gratuito para 
empresários e interessados 
em abrir o próprio negó-
cio. Os analistas no Se-
brae-SP farão atendimen-
tos sobre temas ligados à 
gestão de negócios, como 

administração, finanças, 
marketing, qualidade, re-
cursos humanos, jurídi-
co e formalização. Em 
Lorena, a unidade móvel 
ficará instalada das 10h 
às 16h, no estacionamen-
to do Spani Atacadista, 
localizado na Estrada 
Chiquito de Aquino, 46, 
no bairro Santa Lucrécia, 
próximo à Rodovia Presi-
dente Dutra. Em Tremem-
bé, o escritório itinerante 
terá atendimentos das 9h 

às 16h, na Rua Dr. Mon-
teiro, nº 280, no Centro, 
em frente ao Poupa Tem-
po do Empreendedor. 
Sebrae Móvel em Lorena 
Data: 8, 11 e 12 de dezem-
bro Horário: 10h às 16h 
Local: Estrada Chiqui-
to de Aquino, 46, San-
ta Lucrécia Sebrae 
Móvel em Tremembé 
Data: 8, 11 e 12 de dezembro 
Horário: 9h às 16h Lo-
cal: Rua Dr. Mon-
teiro, 280, Centro

Prefeito Vaqueli se reúne 
com Secretários Municipais 

para prestação de contas

Prefeitura de Tremembé
 entrega 158 certificados 

nos cursos do SENAI

Planos, prazos, metas e 
resultados. Com foco no 
desenvolvimento da ci-
dade, o prefeito Marcelo 
Vaqueli convocou todo 
seu secretariado para um 
encontro que durou dois 
dias e aconteceu na Se-
cretaria de Educação.
A reunião avaliou o anda-
mento de todas as metas e 
iniciativas estratégicas es-
tabelecidas no Plano para 
a gestão 2013-2016, nas 
áreas de Educação, Saúde, 
Serviços Urbanos e Obras 
Públicas, Finanças, Ação 
Social, Meio Ambiente, 

A Prefeitura de Tremem-
bé, junto a Secretaria Mu-
nicipal de Ação Social e 
em parceria com o SENAI 
realizou na noite de on-
tem (09) a solenidade de 
entrega de 158 certifica-
dos aos alunos dos cursos 
de Técnicas em vendas, 
recepcionista, assistente 
de contabilidade, inspetor 
de qualidade, eletricista 
instalador, auxiliar de ele-
tricista, manipulador de 
alimentos, confeiteiro e 
salgadeira. Essa já é a se-
gunda turma de formandos 
do SENAI no município.
O Prefeito Marcelo Vaque-
li disse que esta conquista 
para os tremembeenses é 

Administrativo, Jurídico, 
Planejamento Urbano e Tu-
rismo, Cultura e Esportes.
Foram três itens pedi-
dos pelo prefeito aos 
secretários para uma 
apresentação, são eles:
– Qual a situação en-
contrada na Secreta-
ria quando assumimos?
– O que já foi realiza-
do pela Secretaria nos 
23 meses de gestão?
– Quais projetos 
para 2015 e 2016?
O prefeito declarou que 
a hora é de afinar ainda 
mais os trabalhos das se-

o caminho que deve ser 
seguido como maneira de 
gerar oportunidade a quem 
precisa se qualificar para 
o mercado de trabalho. 
“Nosso desejo é de investir 
em oportunidades, de ge-
rar emprego e mais renda 
a nossa população, e des-
cobrimos com nossos par-
ceiros a oportunidade e o 
caminho certo a ser segui-
do, qualificando e patroci-
nando subsídios técnicos 
para quem deseja apren-
der e exercer novas práti-
cas profissionais com suas 
próprias mãos”, disse o 
gestor que há 30 anos tam-
bém foi aluno do SENAI.
O evento contou também 

cretarias como forma de 
melhorar a condição de 
vida dos Tremembeenses. 
“A semente que plantamos 
antes de assumirmos está 
aflorando e dando muitos 
frutos. Posso ver de perto 
que esta transformação é 
fruto de um trabalho pla-
nejado contínuo e da si-
nergia entre as secretarias. 
Temos que trabalhar em 
equipe”, avaliou Vaqueli, 
que classificou como posi-
tivo o encontro e ressaltou 
que é uma prática estabe-
lecida pela prefeitura para 
benefício da população.

com a presença da Primeira 
Dama e Presidente do Fun-
do Social de Solidariedade 
Andrea Vaqueli que junto 
com o Prefeito Marcelo 
Vaqueli foram os respon-
sáveis pela vinda do Senai 
para a cidade, do Secretá-
rio de Saúde José Márcio, 
da Secretária de Finanças 
Sueli Paiva, dos vereado-
res Alex Chiaradia, Silvio 
Monteiro, Adriano San-
tos, Antônio Carlos, Tata 
Vargas e dos representan-
tes do SENAI Eduardo 
Bonatti e Jucelina Vieira
Logo após a solenidade 
de entrega dos certifica-
dos ocorreu um coquetel 
para alunos e familiares.

Emprega SP/ Mais Emprego 
oferece 23.571 vagas no Estado
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofere-
ce nesta semana  23.571 
oportunidades em todo o 
Estado de São Paulo. Entre 
as mais ofertadas estão as 
vagas para auxiliar de lim-
peza, auxiliar de produção, 
atendente de lanchonete, 
costureiro (a), domésti-
ca,empacotador, mecâni-
co, operador de caixa, ope-
rador de caixa, pedreiro, 
repositor de mercadorias, 
recepcionista, servente de 
obras e vendedor. Apren-
diz Paulista: Programa co-

ordenado pela SERT, para 
promover a vivência e in-
serir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 44  vagas. 
Entre os destaques estão 
05 oportunidades para o 
curso de contabilidade e 
03 para quem cursa admi-
nistração, ambos na zona 
sul da Capital,  02 para 
quem cursa informática e 
internet, na zona leste,  02 
oportunidades para o cur-
so de eletrônica, na zona 
norte e 02 para o curso de 
administração, na cidade 
de Proto Feliz. Como se 
cadastrar: Para ter acesso 
às vagas e aos programas 
de qualificação da SERT, 
basta acessar o site www.

empregasaopaulo.sp.gov.
br, criar login, senha e 
informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho. Emprega São Paulo                                                                 
: Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o pro-
grama recolocou no mer-
cado de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados. 
Para mais informações 
sobre o Emprega São 
Paulo/Mais Emprego e 
outras ações da SERT, 
a c e s s e : w w w. e m p r e -
gasaopaulo.sp.gov.br.

Metade dos jovens
brasileiros não conclui o

ensino médio até os 19 anos
O movimento Todos pela 
Educação divulgou nesta 
segunda-feira (8) dados 
que apontam que cer-
ca de metade dos jovens 
brasileiros não consegue 
concluir o ensino médio 
até os 19 anos. O levan-
tamento revela que os que 
concluem a etapa final da 
educação básica represen-
tam 54,3% dos estudan-
tes. O índice, todavia, já 
foi pior e vem melhoran-
do aos poucos. Em 2007, 
46,6% dos jovens concluí-
ram o ensino médio até os 
19 anos. Em 2009, foram 
51,6% e, em 2012, 53%. 
A idade considerada ideal 
para terminar o ensino mé-
dio é 17 anos. O indicador 
tem como base os resulta-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
(Pnad) 2013.  Para Alejan-
dra Meraz Velasco, coor-
denadora-geral do movi-
mento, os dados mostram 

que as melhorias feitas no 
ensino fundamental não 
se traduziram em melho-
ria automática no ensino 
médio. Ela defende a re-
formulação do ensino mé-
dio, de forma a tornar essa 
etapa mais atrativa aos 
jovens. “Temos a necessi-
dade de reformular o en-
sino médio, ter um ensino 
médio que converse mais 
com os jovens. Temos 
hoje, na maioria dos Es-
tados, um número exage-
rado de disciplinas”, diz. 
O movimento Todos pela 
Educação tem como pro-
posta garantir, até 2022, 
a educação de qualidade 
e a conclusão do ensino 
médio para, pelo menos, 
90% dos jovens com até 
19 anos. No ensino fun-
damental, a conclusão até 
os 16 anos foi alcançada 
por 71,7% dos jovens. A 
meta definida pelo Todos 
pela Educação é que até 

2022 pelo menos 95% 
dos jovens completem o 
ensino fundamental até 
essa idade. Levando-se 
em conta a raça,  o le-
vantamento mostra ainda 
que a parcela de jovens 
negros que concluem os 
ensinos fundamental e 
médio mais tarde é maior 
que a dos jovens brancos. 
Os declarados brancos 
que concluíram o ensino 
fundamental aos 16 anos 
são 81% e os que conclu-
íram o ensino médio aos 
19 anos são 65,2%. Em 
relação aos negros, esses 
percentuais são 60% e 
45%, respectivamente. “O 
indicador tem grande im-
pacto e mostra que ainda 
há grande disparidade. Ve-
mos um abismo entre ra-
ças, entre o meio urbano e 
o rural e de faixa de renda. 
Vemos a brecha do 
acesso se fechando”, 
diz Alejandra Velasco.


