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Áreas de presídios são 
doadas a Tremembé para 

construção de pólo
industrial

O Prefeito Marcelo Va-
queli recebeu na ma-
nhã desta quarta-feira 
(29) o documento que 
concretiza a doação de 
três áreas para o mu-
nicípio de Tremembé. 
O pedido oficial havia 
sido realizado em agos-
to junto ao Secretário de 
Administração Peniten-
ciária do Estado de São 
Paulo Lourival Gomes.

Segundo avaliação rea-
lizada pela Procuradoria 
Regional de Taubaté, as 
três áreas somam o va-
lor de R$ 23.410.152,00.
As áreas que poderiam 
se transformar em mais 
presídios para a cidade, 
serão destinadas para o 
desenvolvimento eco-
nômico através da cons-
trução de mais um pólo 
industrial. - Área 1 com 

59.978,99 m²  na Rodo-
via Washington Luiz, 
bairro do Retiro Feliz.
- Área 2 com 363.924,15 
m² na Rodovia Washington 
Luiz, bairro do Retiro Feliz.
- Área 3 com 18.729,89 
m², constituída de par-
te do imóvel da Pe-
nitenciária Feminina 
Santa Maria Eufrásia Pel-
letier” localizada na Pra-
ça José Couto, Centro.

Secretaria de Saúde  
 realiza Campanha  

Novembro Azul

Um mês inteiro de ati-
vidades voltadas para a 
saúde do homem (De 01 
a 29/11/2014) A Secreta-
ria de Saúde de Tremembé 
realiza de 01 a 29 de no-
vembro, a Campanha No-
vembro Azul que tem por 
objetivo alertar a popula-

ção masculina, com idade 
acima de 40 anos, sobre 
o Câncer de Próstata, in-
formando sobre a doença 
e incentivando a esta po-
pulação para a realização 
dos exames preventivos.
De acordo com a progra-
mação da Secretaria de 

Saúde, estará a disposição 
dos homens testes do ví-
rus HIV, Sífilis, Hepatites 
B, C e exames de PSA. 
Todos os testes e exames 
serão realizadas pelos pro-
fissionais de saúde dos 
diversos ESFs e Centro 
de Saúde do Município.

Começa construção de 
cinco novas salas de 
aula na Escola Amália 
Garcia Ribeiro Patto

A Prefeitura de Tremem-
bé deu início à constru-
ção de cinco novas salas 
de aula na Escola Amá-
lia Garcia Ribeiro Pat-
to no Jardim Santana. O 
investimento será de R$ 

328.245,21 e deverá rece-
ber cerca de 250 alunos.
Serão três salas de 66 m² 
e dois banheiros 5,2 m² 
para os alunos do Funda-
mental I e II do Programa 
Mais Educação e duas sa-

las de 48 m² para os estu-
dantes da rede estadual.
A medida atende uma rei-
vindicação antiga dos alu-
nos, que sofriam com a 
falta de salas para o desen-
volvimento educacional.

Prefeitura conquista 
quase R$ 2 milhões 
para obra de asfalto 

em Tremembé

O Prefeito de Tremembé 
Marcelo Vaqueli se reuniu 
na manhã desta segunda-
feira (11)  com a Diretora 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) Eli-
zabeth Correia para assi-
nar mais um convênio no 
valor de R$ 1.939.432,19 
para obras de revitalização 
asfáltica em várias ruas do 
município. Denominado 
como “Cinturão de Asfal-
to”, as obras irão contem-
plar todo o percurso dos 
ônibus e já é considerada 
a maior obra de asfalto da 
história de Tremembé com 
35.482,66 m² de pavimen-
tação. A intenção da Pre-
feitura é levar comodidade 

e conforto aos munícipes 
que utilizam o transporte 
público e também propor-
cionar maior segurança 
aos motoristas e ciclistas. 
As vias asfaltadas serão: 
– Avenida 7 de Janeiro 
(Jardim Santana) – Rua 
Justimiano Antunes (Jar-
dim Santana) – Rua Irito 
Nogueira Barbosa (Jardim 
Santana) – Rua Miguel 
Machado (Jardim Santana)
– Rua Aparecida (Nos-
sa Senhora da Glória)
– Rua Guaratinguetá  
(Nossa Senhora da Glória)
– Rua Caibi (Par-
que das Fontes)
– Rua Sou-
za Ribeiro (Centro)
– Travessa da Li-

berdade (Centro)
– Rua 12 de Ou-
tubro (Centro)
– Rua 1º de Janeiro (Centro)
– Rua Antônio Lou-
renço Xavier (Centro)
– Contorno da Praça Ge-
raldo Costa (Centro)
“Atendemos uma reivin-
dicação antiga dos mora-
dores e usuários de ôni-
bus que há anos sofrem 
com o péssimo estado das 
ruas e avenidas em nosso 
município. Sabemos da 
proporção de benefícios 
que este investimento le-
vará até a população.  Es-
tamos felizes em poder 
contribuir para o desen-
volvimento de nossa cida-
de.” – finalizou Vaqueli.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A baleia respira o ar atmosférico fora da água, através dos pulmões. Tem pele lisa, sem 
escamas. Possui barbatanas na boca, além da língua o que possibilita a se alimentar de 
pequenos peixes. Suas nadadeiras caudal e horizontal lhe possibilita a se movimentar 
para cima e para baixo. Têm glândulas mamárias. Consegue comer até uma tonelada 
de alimento, dependendo do seu tamanho.
***
A orca não é baleia. Alguns crustáceos, como o cachalote e a orca têm dentes, são pa-
recidos com as baleias, mas não são cientificamente considerados baleias. As baleias 
são um misticeto e a orca e o cachalote são odontocetos. Tem uma única dentição e se 
um dente estraga, o que é difícil, não nasce outro no lugar.
***
A ariranha é um carnívoro muito parecido com a lontra. Tem uma cor parda acinzenta-
da e o ventre mais escuro. O seu focinho é cheio de pelos e a causa achatada em toda 
a extensão. Tem quase um metro de comprimento, habita os grandes rios do Brasil e 
leva a vida noturna. Sua pele é bastante requisitada e apreciada.
***
Os bagres têm mais de vinte e sete mil papilas gustativas.
As borboletas sentem o gosto com os pés.
Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular.
A urina do gato brilha quando exposta à luz negra.
O olho do avestruz é maior do que o seu coração.
As estrelas-do-mar não têm cérebros.
***
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu técni-
cas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de algu-
ma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas funcionam 
ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com total certeza é que 
muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiarizados com algumas 
formas de previsão, como a astrologia (leitura dos astros), a cartomancia (pelos bara-
lhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras formas divinatórias 
mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí. 

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
- OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a tua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente, com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado e 
responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, 
o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Quando você não vivi o presente, porque fica absorvido pelo passado ou preocupado 
com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua vida. 
Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele e o futuro 
ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preo-
cupação gasta inutilmente o seu tempo e sua energia.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não 
se torna feliz milagrosamente, por causa de mudanças exteriores, mas apenas se você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém pode 
até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas tudo é o quer pode fazer. O resto é 
por sua conta. Buscar a felicidade e a alegria de viver não é de forma alguma errado, 
prejudicial ou pecaminoso.
***
Dentro de você há oito armas espirituais. Conforme a situação escolha a arma apro-
priada e use-a no momento certo. Experimente e veja como seus limites se ampliam:
1 – Interiorize-se: busque o que você é realmente, não perca no que você não é.
2 – Desprende-se: sinta que o passado é uma mochila pesada e desconfortável, solte-a.
3 – Tolere-se: deixe de lutar contra o vento e passe a amá-lo.
4 – Ajuste-se: veja que a vida é elástica e seja elástico também.
5 – Discerne-se: escute sua consciência e entenda que tudo que vem é para o seu bem.
6 – Julgue-se: seja juiz de si mesmo e advogado dos outros, não o contrário.
7 – Enfrente-se: faça as coisas pelas quais tem medo e o medo desaparecerá.
8 – Coopere-se: trabalhe com os outros e transforme o difícil em fácil.

Pensamentos

A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Os remorsos superam a justiça.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
A verdade nunca é injustiça, pode magoar, mas não deixa ferida.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Não faça mal e o mal não existirá.

Bairro Retiro Feliz de
Tremembé recebe melhorias

A Prefeitura de Tremem-
bé está realizando várias 
melhorias no bairro Retiro 
Feliz, entre elas estão: a 
instalação de 239,62 m de 
galerias de águas pluviais e 
1.874 m de guias e sarjetas 
na Avenida Nicolau Couto 
Ruiz. Outra melhoria sig-
nificativa e muito elogiada 
pelos moradores locais é 
a construção de uma nova 
rua na entrada do bairro. O 
novo acesso diminuirá em 
cerca de 50m o trajeto dos 
moradores e visitantes.
A região irá receber tam-
bém cerca de 5,2 mil m² 
de asfalto. Aproximada-
mente 80 famílias serão 
contempladas com as 

obras de pavimentação as-
fáltica no setor. O objetivo 
da atual administração é 
garantir mais qualidade de 
vida aos tremembeenses.
O morador Pedro Cunha 
Almeida disse que a es-
pera pelo benefício durou 
80 anos. “Para nós é o iní-
cio de um sonho que está 
sendo realizado. Nosso 
sofrimento é muito gran-
de devido a poeira porque 
compromete nossa saúde. 
A Prefeitura realmente 
está comprometida com a 
população. Eu só tenho a 
agradecer ao Vaqueli pelos 
trabalhos feitos na nossa 
região que tem devolvido 
a auto-estima das pessoas 

dessa cidade”, observou.
De acordo com o prefeito 
Marcelo Vaqueli, a pavi-
mentação da cidade é um 
compromisso da Prefeitu-
ra com a população. “Te-
mos o compromisso de 
levar o asfalto para toda a 
cidade e também aos bair-
ros mais periféricos. Isso 
significa mais qualidade 
de vida, uma cidade que 
caminha para um índice 
de desenvolvimento urba-
no cada vez maior, onde 
nós podemos atrair mais 
investimentos. A Prefei-
tura cumpre o seu dever 
de levar investimentos à 
população, devolvendo 
seus impostos”, finalizou.

Tremembé terá apresentação 
de Orquestra Sinfônica 

no aniversário da cidade

No último dia 03 de no-
vembro, o Prefeito Marce-
lo Vaqueli acompanhado 
dos Secretários Munici-
pais de Turismo, Cultura 
e Esportes e Assuntos Ju-
rídicos Marcela Pereira 
Tupinambá e Marco An-
tônio Queiroz Moreira 
respectivamente e do Co-
ordenador Rodrigo Celso 

Muassab, se reuniram com 
o Secretário de Cultura 
do Estado Marcelo Mat-
tos Araujo para apresentar 
projetos e solicitar apoio 
do Governo em proje-
tos culturais para eventos 
no município em 2015.
O encontro foi muito po-
sitivo e serviu para acertar 
a vinda da Orquestra Sin-

fônica do Conservatório 
de Tatuí para apresentação 
no dia 26 de novembro, 
aniversário do município.
O prefeito Marcelo Vaque-
li ressaltou que a cultura 
tem um papel importante 
na vida das pessoas. “Es-
tamos dando uma atenção 
especial ao setor, valori-
zando o artista local e am-
pliando o acesso da popu-
lação aos espetáculos. Nós, 
da Prefeitura de Tremem-
bé, estamos fazendo nos-
sa parte, trabalhando pelo 
fomento da cultura e pela 
aproximação do tremem-
beense a este segmento.
Em breve publicaremos a 
programação das festivi-
dades em comemoração 
ao aniversário da cidade.



01-15 de novembro de 2014 página 3A GAzetA de tremembé

Petrobras evita falar
sobre aumento no preço 

dos combustíveis

O mercado estava em 
espera e os consumido-
res em estado de alerta 
diante da expectativa de 
anúncio do aumento no 
preço dos combustíveis. 
Mas, a Petrobras não se 
pronunciou após reu-
nião do Conselho de Ad-
ministração da empresa 
nesta quarta-feira (5). 
Após sair da reunião - que 
teve início às 09h30 e du-
rou cerca de nove horas 
- a presidente da estatal 
Maria das Graças Foster 
desconversou e limitou-se 

a dizer que reajustes não 
são anunciados na portaria 
da estatal. “O aumento de 
combustíveis não se anun-
cia, pratica-se”, disse. A 
assessoria de imprensa da 
Petrobras informou que 
mesmo que já exista uma 
decisão do conselho a fa-
vor do aumento da gaso-
lina, a definição e a divul-
gação do valor do reajuste 
podem demorar vários dias 
e que qualquer decisão 
sobre preços de combus-
tíveis cabe à diretoria 
executiva da empresa, 

comandada por Gra-
ça Foster. A estatal não 
aplicava um aumento de 
combustíveis desde 2009, 
quando passou a vender o 
litro do gasolina, sem adi-
ção de etanol, a R$ 1,05 
para as distribuidoras.
Com isso, a terça-feira (4) 
foi um dia repleto de bo-
atos e desconfiança no 
mercado. As ações da Pe-
trobras fecharam o dia 
com queda de 1,68%, 
mas a Bolsa de Valores de 
São Paulo tinha fechado 
antes do fim da reunião.

Tremembé deu até 30 de 
novembro para que 
acampados deixem

Flor do Campo
O bairro Flor do Campo, 
em Tremembé, foi invadi-
do no mês de abril por um 
grupo de quase 40 famí-
lias, que tomaou posse da 
área no dia 18 de outubro. 
O bairro existe há cerca de 
duas décadas e está situa-
do às margens da Rodovia 
Floriano Rodrigues Pi-
nheiro (SP-123), que liga 
o Vale do Paraíba à Cam-
pos do Jordão.  De acordo 
com a Prefeitura, houve 

uma tentativa de retirada 
dos ocupantes no dia 25, 
quando funcionários mu-
nicipais estiveram no lo-
cal com apoio da Polícia 
Militar. Cinco barracos 
montados com tapumes e 
plástico foram destruídos 
por meio de máquinas re-
troescavadeira, mas os in-
vasores resistiram e a ação 
foi paralisada. A Prefeitura 
então agiu na Justiça, onde 
protocolou pedido de rein-

tegração de posse e deso-
cupação do terreno, mas a 
situação perdura e as famí-
lias permanecem no local.
O grupo acampado, for-
mado principalmente por 
pessoas de bairros vi-
zinhos, tem o apoio do 
MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto). 
A Prefeitura deu um 
prazo até 30 de novem-
bro para que os inva-
sores deixem o local.

Tremembé: Programa Mais 
Educação completa um ano de 

muitas conquistas

Em outubro de 2103 a 
Prefeitura de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, lançou oficial-
mente o Programa Mais 
Educação, um programa 
que veio para fazer a di-
ferença no ensino. O Pro-
grama é uma estratégia do 
Governo Federal para a 
implementação da Educa-
ção Integral no país, esten-
dendo a permanência do 
alunos de 5 para 7 horas, 
oferecendo diversas ativi-
dades dentro e fora da es-
cola. Há acompanhamento 
pedagógico e três refei-
ções diárias para os alu-
nos. De maneira inédita no 
país o Mais Educação ini-
ciou em todas as escolas 
de Ensino Fundamental ao 
mesmo tempo, alcançando 
assim todo o ensino fun-
damental.No ano de 2014 
atende mais de 1.600.
Os alunos aprendem e se 
divertem com as oficinas 
de artesanato, ginástica 
rítmica, banda, hip-hop, 
arte visual e corporal, te-
atro, horta na escola, his-
tória em quadrinhos, jar-
dinagem, judô, capoeira 
e outras mais.Esse ano a 
grande novidade são as 
atividades de esportes, que 
vem incentivando a for-
mação de jovens atletas e 
equipes que competem em 
Tremembé e cidades da re-
gião, a equipe de Judô da 
escola Maria Dulce já par-
ticipou de 2 campeonatos 
com excelentes resultados.
Um ano se passou e com 
ele muitas conquistas e vi-
tórias, com muito esforço 
e dedicação de todos os 
envolvidos. Foram reali-

zadas exposições de obras 
de arte,festivais artísticos 
com teatro e dança, cami-
nhada em prol da saúde, 
campeonatos e torneios es-
portivos, salas de cinema, 
passeios culturais e outras 
e atividades desenvolvi-
das pelo Programa sempre 
com um novo olhar para a 
educação em Tremembé.
Um dos aspectos mais im-
portantes, segundo o coor-
denador municipal, Victor 
Narezi, é a oportunidade 
educativa que o Progra-
ma oferece aos alunos.“A 
Imprensa Mirim, é um 
grande exemplo, um gru-
po de alunos das oficinas 
derádio, fotografia e vídeo 
elaborando jornais, blogs, 
sites e programas. Antiga-
mente, o aluno da escola 
pública não tinha acesso 
a qualquer experiência 
extracurricular com esse 
nível de qualidade, hoje 
vemos alunos com baga-
gem e vivência cultural 
que com certeza fará di-
ferença na sua formação.”
A oportunidade não é só 
para o aluno, mas tam-
bém para os monitores 
que são, em sua maioria 
artistas, estudantes uni-
versitários e membros da 
comunidade, que exer-
cem seus saberes popula-
res em prol da educação.
A sensação é de realiza-
ção como comenta, San-
dra Araújo dos Santos, 
Diretora da Escola Nair 
de Mattos, “Assim como 
é preciso toda uma aldeia 
para educar uma crian-
ça é o Mais Educação na 
EMEF Prof.ª Nair de Mat-
tos Queiroz. Todos;pais, 

alunos, professores e vo-
luntários trabalhando em 
prol da educação de nossas 
crianças, oferecendo mais 
dignidade e oportunidade 
nos estudos”. “As oficinas 
são como sementes que 
são plantadas em solo fér-
til, com sua continuidade 
germinarão e florescerão 
e num futuro próximo eles 
colherão os frutos que po-
derá ser o sustento da famí-
lia. Ea minha maior satis-
fação é quando um aluno 
vem com os olhinhos bri-
lhando e sorriso de orelha 
à orelha e diz: professora 
consegui…”, comenta 
Solange Couto, professo-
ra comunitária na escola 
Emília de Moura Marcon-
des. Como o Programa faz 
parte do planejamento do 
município para a melho-
ria da educação pública a 
Secretária de Educação, 
Cristiana Berthoud, parti-
cipa e acompanha de perto 
o Programa e se diz satis-
feita com cada ação de-
senvolvida. “Temos como 
objetivo melhorar o ensino 
e as condições das escolas 
e o Mais Educação é, com 
certeza um dos caminhos 
para atingirmos essa meta.
Com apoio do Governo 
Federal serão construídos 
Módulos que variam en-
tre 300 e 750 m² em cada 
escola, para receber as 
atividades com mais espa-
ço e estrutura e será uma 
possibilidades de aumen-
tarmos consideravelmen-
te o número de alunos. O 
Mais Educação é um Pro-
grama de sucesso na Rede 
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé.
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Número de brasileiros na
extrema pobreza

aumenta pela primeira
vez em dez anos

O número de indivíduos 
em situação de miséria no 
Brasil subiu pela primei-
ra vez em dez anos. Em 
2013, a população abaixo 
da linha de extrema po-
breza aumentou 3,68%, a 
primeira alta desde 2003. 
Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O órgão não apre-
sentou nenhum estudo. 
Apenas atualizou as esta-
tísticas na platatorma de 
dados Ipeadata no fim da 
semana passada, em 30 e 
31 de outubro. O total de 
pessoas que vivem na ex-
trema pobreza passou de 
10.081.225, em 2012, para 
10.452.383 no ano passa-
do. A proporção de extre-
mamente pobres subiu de 
5,29% para 5,50%, tam-
bém a primeira alta desde 
2003. Para definir a extre-
ma pobreza, o Ipea consi-
dera os critérios da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) e da Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO). Os dois organis-

mos baseiam-se em uma 
estimativa do valor de uma 
cesta de alimentos com o 
mínimo de calorias neces-
sárias para suprir adequa-
damente uma pessoa. Com 
base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o levantamento 
do Ipea define diferentes 
valores para a linha de ex-
trema pobreza em 24 regi-
ões do país. Cada área tem 
uma faixa mínima de renda 
abaixo da qual se caracte-
riza situação de miséria. O 
Ipea, no entanto, também 
fez os cálculos conforme 
os parâmetros do Progra-
ma Brasil sem Miséria, 
que estabelece em R$ 77 
per capita por mês a linha 
de extrema pobreza. Pelos 
critérios oficiais, o percen-
tual da população em situ-
ação de miséria também 
subiu, de 3,6%, em 2012, 
para 4%, em 2013. Foi a 
primeira alta desde o iní-
cio da série histórica, em 
2004. Apesar do aumento 
da população em extrema 

pobreza, a população em 
situação de pobreza (que 
enfrenta carências, mas 
não é classificada como 
miserável) continuou a 
cair no ano passado pe-
los critérios da FAO e da 
OMS. O total passou de 
30.350.786 em 2012 para 
28.698.598 em 2013, redu-
ção de 5,44%. Em termos 
percentuais, a fatia de po-
bres caiu de 15,93% para 
15,09%. O Ipea define a 
linha de pobreza como o 
dobro da linha de extrema 
pobreza. Pelos parâmetros 
do Programa Brasil Sem 
Miséria, no entanto, a pro-
porção de pobres subiu 
no ano passado, de 8,9% 
para 9%. Procurado pela 
Agência Brasil, o Ipea in-
formou que não vai se ma-
nifestar sobre os dados. 
De acordo com o órgão, 
um pronunciamento de-
pende da apresentação dos 
respectivos estudos sobre 
a renda das famílias bra-
sileiras, que ainda não fo-
ram divulgados. Apenas os 
números foram lançados 
na plataforma de dados.

Residencial Ana Cândida 
de Tremembé começa a 
receber obras de asfalto

Buracos, suspensões de 
veículos quebradas, di-
fícil locomoção, um 
cenário que desencan-
tava os moradores do 
Residencial Ana Cândida, 
começam a se tornar coi-
sas do passado . Para isso, 
a Prefeitura de Tremembé 
está recapeando todas as 
ruas do bairro, um traba-
lho que foi intensificado 
nesta semana com o apoio 
do rolo compactador para 
garantir maior durabi-
lidade do asfalto novo 
que vem sendo colocado.
São cerca de 3.375 m² de 
asfalto nas ruas Antônio 

Nogaroto, Aurea de O. 
Vargas, João F. da Mota, 
Profª Cesarina de Q. Ribas 
e Jarbas S. Pinto. Foram 
instaladas também apro-
ximadamente 220 m de 
galerias de águas pluviais. 
O investimento foi de 
R$ 197.992,60 e a obra 
já está em sua fase final.
Uma das moradores sa-
tisfeitas com o trabalho 
da Prefeitura é Marilda 
Aparecida Junqueira. Ela 
diz que ela e seus vizi-
nhos lutavam há mais de 
10 anos pela melhoria das 
ruas e que agora veem a 
Prefeitura começar a recu-

peração da pavimentação 
asfáltica. “O prefeito Va-
queli caminhou pelas ruas 
do bairro, viu nossa reali-
dade de perto e prometeu 
solucionar os problemas. 
Agora estamos recebendo 
as melhorias. Obrigada”, 
afirma a dona de casa.
“Sabemos que ainda falta 
muito. Mas, este início do 
trabalho de recuperação de 
ruas da cidade demonstra 
que realmente o prefeito 
Vaqueli é um homem de 
palavra e com certeza já 
está fazendo a diferença”, 
conta o metalúrgico e mo-
rador Augusto P. Silva.

ANA diz que transposição 
do Paraíba do Sul para o 

Cantareira é possível

A proposta do governador 
de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin (PSDB) de realizar 
a transposição de águas 
do Rio Paraíba do Sul 
para o Sistema Cantareira 
é possível. A afirmação é 
de Vicente Andreu, presi-
dente da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), em 
declaração feita ontem. 
A agência analisou a pro-
posta do governo pau-
lista que visa aumentar 
a segurança hídrica da 
região metropolitana da 
capital paulista, forte-
mente ameaçada por um 

racionamento. A questão 
é sensível à três estados 
brasileiros: São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Ja-
neiros, que são banhados 
pelo Rio Paraíba do Sul.  
“Nós acreditamos que é 
perfeitamente possível 
conciliar esses interesses. 
Evidentemente, é uma 
questão muito sensível ao 
Rio do Janeiro, porque a 
região metropolitana e di-
versas cidades têm como 
único manancial o Rio Pa-
raíba do Sul”, disse Andreu 
em audiência na Câmara 
Municipal de São Paulo, 

que alertou porém a ne-
cessidade de discutir com 
cautela a questão, visto 
que a gestão dos recursos 
hídricos do Paraíba do Sul 
é fruto de acordos já esta-
belecidos e que precisam 
ser respeitados.  No Rio de 
Janeiro, o governador Luiz 
Fernando Pezão, disse on-
tem que não está brigando 
com o governador de São 
Paulo, com quem disse se 
relacionar “otimamente” 
e que respeitará qual-
quer decisão da Ana so-
bre a proposta de trans-
posição das águas.


