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Prefeitura de Tremembé 
inicia obras de

ampliação de galerias 
no Vera Cruz e Guedes

Preocupada com a pre-
venção e a solução 
definitiva dos alaga-
mentos que podem 
ocorrer em épocas chu-
vosas, a Prefeitura de 
Tremembé, está am-
pliando as redes de ga-
lerias de águas plu-
viais do município.
No bairro Vera Cruz, na 

Av. Agostinho Manfredini, 
escavadeiras e funcioná-
rios estão instalando tubos 
que irão aumentar o alcan-
ce das galerias pluviais. As 
obras irão ligar as redes 
do Vera Cruz ao Guedes.
Os trabalhos de ins-
talação devem seguir 
pela próxima semana. 
Ao todo  200 metros de tu-

bulação serão instalados e 
a ampliação da rede ainda 
prevê a colocação de guias, 
sarjetas e o asfalto na Av. 
Agostinho Manfredi-
ni trecho do Vera Cruz.
As galerias pluviais são 
sistemas de dutos de con-
creto, subterrâneos, que 
captam e escoam a água 
de maneira ordenada.

Tremembé realiza
encontro de carros

antigos neste domingo
O CAAT (Clube de Autos 
Antigos de Taubaté), com 
o apoio da Secretaria de 
Cultura,Turismo e Espor-
tes da Prefeitura de Tre-
membé, realizará neste do-
mingo, dia 19, o 1º Grande 
Encontro de Carros Anti-
gos do município. O even-
to será promovido na Pra-
ça da Estação, das 9 às 15 
horas, com entrada franca.

Pesquisa Ibope
Aécio e Dilma

continuam em situação 
de empate técnico

Divulgada na quarta-feira 
(15) mais uma pesquisa 
do Instituto Ibope aponta 
o candidato Aécio Neves 
(PT) na disputa pela presi-
dência com 45% das inten-
ções de votos e está tecni-
camente empatado com 
a candidata Dilma Rou-
sseff que registrou 43%. 
Os votos brancos e nulos 
totalizam 7%. Não sabem 

ou não responderam, 5%. 
Aécio tinha 46% na pes-
quisa anterior e Dilma re-
gistrava 44%. A oscilação 
pra cima dos dois candida-
tos em um ponto percen-
tual já conta com o apoio 
de Marina Silva (PSB). A 
pesquisa foi encomendada 
pela TV Globo, e foi reali-
zada entre os dias 12 e 14 
de outubro, quando foram 

ouvidos 3.010 eleitores.
O Ibope também conside-
rou apenas os votos váli-
dos, onde o candidato tu-
cano aparece com 51% das 
intenções de votos, e Dilma 
Roussef aparece com 49%. 
De acordo com o Ibope, os 
números divulgados ontem 
está dentro da margem de 
erro, que é de dois pontos 
para mais ou para menos.

Prefeitura conquista 
mais dois caminhões

basculantes e um
caminhão pipa

O prefeito Marcelo Va-
queli vem trabalhando 
arduamente para reno-
var a frota de veículos 
da prefeitura. Na última 
sexta-feira mais três con-
quistas chegaram a cidade 
para auxiliar na prestação 
de serviços a população, 
um caminhão-pipa e dois 
caminhões basculantes.
A chegada dos veículos 
foi muito comemorada 
pelo prefeito Marcelo Va-

queli. “A chegada de mais 
esses três caminhões vem 
para somar ao nosso pro-
jeto de renovação da frota 
de veículos do município. 
Dessa forma diminuire-
mos os custos com ma-
nutenção de caminhões 
mais antigos. Pegamos 
uma frota sucateada e hoje 
a realidade é totalmente 
outra”. explica o prefeito.
Em 22 meses de gestão 
do prefeito Marcelo Va-

queli, já foram entregues 
uma ambulância, dois 
caminhões basculantes, 
um caminhão pipa, uma 
retroescavadeira, um ca-
minhão-caçamba, uma 
motoniveladora (Patrol), 
dois micro-ônibus es-
colares, dois caminhões 
compactadores, um ca-
minhão coletor de lixo e 
um veículo HB20 para 
auxiliar os serviços da Se-
cretaria de Ação Social.
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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.

Miscelânea
Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Alunos da Escola Nicolau Couto 
Ruiz de Tremembé visitam 
Prefeito Marcelo Vaqueli

Nesta quarta-feira (15) 16 
alunos do 4º e 5º ano da 
Escola Municipal Nico-
lau Couto Ruiz, no Retiro 
Feliz, visitaram o prefeito 
Marcelo Vaqueli. O encon-
tro aconteceu no gabinete 
do prefeito e foi recheada 
de assuntos pertinentes ao 
desenvolvimento educati-
vo das crianças e também 
de muita alegria e risos. A 
professora Valdete Ferrei-
ra acompanhou os alunos 
e aproveitou o encontro 
para apresentar ao prefei-

to o projeto “Um mundo 
a seus pés” que consiste 
na globalização do conhe-
cimento saindo da esfera 
rural para o mundo e tam-
bém o conhecimento das 
diferenças de classes so-
ciais e comportamentais.
O prefeito Marcelo Vaque-
li posou para fotos com as 
crianças e disse que o ga-
binete do prefeito é o local 
onde passam os assuntos 
mais importantes da cida-
de e que, com a ajuda dos 
secretários municipais, são 

tomadas decisões essen-
ciais para a organização 
e crescimento do municí-
pio. O prefeito disse ainda 
que muitas melhorias irão 
acontecer no bairro Reti-
ro Feliz e as crianças se-
rão beneficiadas. “Vamos 
dar uma outra cara para o 
bairro, que a 85 anos está 
abandonado, galerias se-
rão construídas e o asfal-
to chegará. Chega de ver 
nossas crianças tendo que 
conviver com toda aquela 
poeira.” destacou Vaqueli.

Prefeitura de Tremembé
realiza 1ª Semana do

Empreendedor

A Prefeitura de Tremembé 
em parceria com o Sebrae 
realiza entre os dias 20 e 
23 de outubro a 1ª Semana 
do Empreendedor. O even-
to ocorre na Praça da Es-
tação a partir das 9 horas.
A semana do empreende-
dor é um evento que busca 

fomentar o empreendedo-
rismo, aproximando seu 
público dos desafios de 
empreender e tem como 
objetivo facilitar o pro-
cesso de regularização 
dos empreendimentos in-
formais, bem como levar 
informações necessárias 

para a sua excelente gestão.
Os empreendedores po-
derão tirar dúvidas so-
bre temas relacionados 
à gestão de negócios, 
como administração, 
contabilidade, finan-
ças, marketing, recursos 
humanos e legislação.
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Após vários acidentes, 
lombada eletrônica é

instalada em Rodovia no 
Vera Cruz de Tremembé

Desde o início da nova 
administração em 2013, 
o setor de ouvidoria da 
Prefeitura de Tremembé 
recebe inúmeras reclama-
ções de moradores do Vera 
Cruz e Bairro dos Guedes 
sobre o excesso de aciden-
tes e mortes que ocorre na 
Rodovia Álvaro Barbosa 
de Lima Neto, conhecida 
como Estrada Velha. Pen-
sando na segurança e no 
bem-estar dos pedestres e 
motoristas que transitam 
pela via, o prefeito Mar-
celo Vaqueli com muito 
empenho e determinação 
buscou uma parceria junto 
ao DER (Departamento de 
Estradas e Rodagens) para 

instalação da 1ª lombada 
eletrônica do município.
A opção em implantar o 
novo equipamento refle-
te a imediata necessida-
de em conter acidentes, 
especialmente no cruza-
mento da Avenida Agos-
tinho Manfredini e Ro-
dovia Álvaro Barbosa de
 Lima Neto, alguns de-
les fatais, ocasionados 
principalmente pelo ex-
cesso de velocidade pra-
ticado pelos motoristas.
A lombada ainda não está 
em funcionamento e o seu 
limite será de 60 km/h. 
Novas placas de sinali-
zação e novas pinturas 
de solo serão instaladas 

no local para informar 
os usuários da Rodovia.
“O excesso de velocidade 
neste trecho, principal-
mente de motociclistas e 
motoristas que não respei-
tam o cruzamento, coloca 
em risco a vida dos pe-
destres, a maioria alunos 
da escola, nos horários 
de saída e entrada das au-
las, e até mesmo dos mo-
radores locais. Perdi um 
sobrinho e vários amigos 
atropelados nesse trecho. 
O prefeito Vaqueli ouviu 
nossos pedidos e se co-
moveu com o nosso so-
frimento.” – comentou 
Vanessa Cardoso da Silva, 
moradora do Vera Cruz.

Prefeitura de Tremembé
faz manutenção na  

Rua Passa Quatro no 
Parque das Fontes

A prefeitura de Tre-
membé atendendo an-
tiga reivindicação dos 
moradores da rua Passa 
Quatro, no Parque das Fon-
tes, está construindo gale-
rias de águas pluviais para 
acabar com as enchentes 
em um dos principais pon-
tos daquela via. O serviço 
é executado pela secre-
taria municipal de obras 

públicas e vai beneficiar 
centenas de moradores.
A galeria tem cerca de 
30 metros de exten-
são e começa na Rua 
Odete A. do Santos em 
travessia com a Rua Ma-
ria José da Silva no Jardim 
dos Eucaliptos chegan-
do até a Rua Passa Qua-
tro no Parque das Fontes. 
O sistema também fa-

cilitará o escoamento 
das águas de chuvas de 
outras ruas da região.
Outra novidade é a criação 
de uma nova rua ligando 
o bairro do Parque das 
Fontes com o Jardim dos 
Eucaliptos, mais precisa-
mente entre a Rua Passa 
Quatro e as Ruas Ode-
te A. do Santos e Ma-
ria José da Silva.

Começam as obras da 
1ª Praça de Exercícios 
do Idoso no Horto de 

Tremembé

Começam as obras de 
instalação da 1ª Praça de 
Exercícios do Idoso de 
Tremembé. As obras ti-
veram início na última 
semana no horto munici-
pal. O convênio no valor 
de R$ 15 mil foi assinado 
em maio pela presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade do município 
Andrea Vaqueli junto com 
a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado Lu Alckmin.
A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Tremembé enfatizou a im-
portância da Praça para a 
vida da população. “Além 

dos benefícios para o cor-
po, que são numerosos, 
também temos os benefí-
cios para a alma. Daqui os 
nossos idosos sairão for-
talecidos em vários senti-
dos, no físico e no social, 
já que é um lugar tam-
bém de convívio, diálogo 
e troca de experiências”, 
destacou Andrea Vaqueli.
A Praça de Exercícios do 
Idoso será composta de 
estações com placas auto 
explicativas para a realiza-
ção segura dos exercícios 
de prevenção. São elas: – 
Estação Barras Paralelas 
– facilita a marca e melho-
ra o equilíbrio;  - Estação 

Senta-Levanta – para o for-
talecimento de membros 
inferiores e facilitação de 
deslocamentos; – Estação 
Rampa-Escada – aumen-
ta a independência para 
atividades de vida diária 
e facilita o deslocamento;
– Estação Ergometria – que 
melhora/mantém a flexibi-
lidade e o movimento das 
articulações das pernas; – 
Estação Placa Giratória –  
que melhora/mantém a fle-
xibilidade e o movimento 
do punho e do antebraço; 
– Estação Escada para De-
dos – que melhora/man-
tém a mobilidade dos om-
bros e a extensão do braço.

Prevenção de acidentes mais 
uma lombada eletrônica será 
instalada no Maracaibo em

Tremembé

Atendendo a inúmeros 
pedidos dos moradores 
da região do Maracaibo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande e Flor do Campo 
o prefeito Marcelo Va-
queli conquistou junto 
ao DER (Departamento 
de Estradas e Rodagens) 
mais uma lombada ele-
trônica a fim de preve-
nir acidentes e mortes no 
município. O novo equi-
pamento está sendo insta-
lado no Rodovia Floriano 

Rodrigues Pinheiro (SP-
123) na altura do km 12.
O pedido foi feito no dia 
24 de maio de 2013 me-
diante ofício nº 493/2013-
GP. A lombada ainda não 
está em funcionamento 
e o seu limite será de 60 
km/h. Novas placas de si-
nalização e novas pinturas 
de solo serão instaladas 
no local para informar 
os usuários da Rodovia.
“Nós moradores já haví-
amos desistidos de pedir 

uma melhoria para a estra-
da. Infelizmente perdi meu 
marido aqui e nunca nada 
foi feito. Essa lombada vai 
ajudar e muito nossa co-
munidade, pois para atra-
vessar a rodovia demorá-
vamos muito tempo, isso 
sem contar o perigo de ser 
atropelada. Hoje, graças 
ao prefeito Vaqueli pode-
mos ter um pouco mais 
de segurança”. – comen-
tou Maria Alzira da Costa, 
moradora do Maracaibo II.
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Prefeitura de Tremembé
realiza 1ª Semana do

Empreendedor
A Prefeitura de Tremembé 
em parceria com o Sebrae 
realiza entre os dias 20 e 
23 de outubro a 1ª Semana 
do Empreendedor. O even-
to ocorre na Praça da Es-
tação a partir das 9 horas.
A semana do empreende-
dor é um evento que busca 

fomentar o empreendedo-
rismo, aproximando seu 
público dos desafios de 
empreender e tem como 
objetivo facilitar o pro-
cesso de regularização 
dos empreendimentos in-
formais, bem como levar 
informações necessárias 

para a sua excelente gestão.
Os empreendedores po-
derão tirar dúvidas so-
bre temas relacionados 
à gestão de negócios, 
como administração, 
contabilidade, finan-
ças, marketing, recursos 
humanos e legislação.

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.

Deputados derrubam
decreto de Dilma que daria 

poder a conselhos
populares

O plenário da Câmara Fe-
deral impôs à presidente 
reeleita Dilma Rousseff 
(PT) a sua primeira derro-
ta após as eleições 2014. 
Os deputados aprovaram 
o projeto (PDC 1491/14) 
que anula o decreto presi-
dencial dos conselhos po-
pulares.  De acordo com 
os parlamentares, o decre-
to de Dilma pretendia tirar 

as prerrogativas do Con-
gresso Nacional e vincu-
lar os interesses sociais da 
União à avaliação e voto 
dos conselheiros popula-
res, escolhidos pelo PT. Os 
partidos que fariam parte 
dessa consultoria popular 
são: PT, PC do B e PSol.   
O líder do PSDB na Câ-
mara, Antonio Imbassahy 
(BA), disse que a Política 

Nacional de Participação 
Social pretende inverter a 
lógica da democracia re-
presentativa. “Com esse 
decreto, a presidente Dil-
ma quer que a escolha dos 
representantes do povo 
seja feita pelo governo do 
PT”, afirmou. O autor do 
projeto PDC 1491/14 é o 
líder do DEM, deputado 
Mendonça Filho (PE) que 
considera “bolivariano” o 
decreto da presidente da 
República. Para cassar o 
projeto de Dilma, foi con-
quistado apoio de partidos 
da oposição e também da 
base do governo: PMDB 
e PP. As lideranças do go-
verno afirmam que o que 
ocorreu foi  uma espécie 
de “birra eleitoral” pela 
vitória do PT nas elei-
ções. O texto do projeto 
congressista segue agora 
para votação do Senado

Arrecadação de impostos
no mês de setembro chega a

R$ 90,7 bilhões
A arrecadação de impostos 
e contribuições federais 
totalizou R$ 90,7 bilhões 
em setembro, recorde para 
o mês, informou a Receita 
Federal. Corrigida pela in-
flação, houve um acrésci-
mo de 0,92% em relação a 
setembro de 2013. Um dos 
motivos para o resultado 
recorde foi a introdução 
do Refis da Crise. Refis 
da Crise é o nome dado ao 
parcelamento de débitos 
tributários, instituído pela 
Lei 11.941 de 2009 e cujo 
prazo de adesão foi rea-
berto até 31 de dezembro 
de 2013. Posteriormente, 
o prazo de adesão foi am-
pliado para 25 de agosto 
de 2014 (data fixada pela 
MP 651/2014), compre-
endendo os débitos ven-
cidos até 31 de dezembro 
de 2013. No acumulado do 
ano até setembro, a arre-
cadação atingiu R$ 862,5 

bilhões com acréscimo de 
0,67%, incluindo o Refis 
da Crise. Por outro lado, 
houve decréscimo na ar-
recadação do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica e 
Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquida (CSLL) 
ocorrida, principalmente, 
nos meses de janeiro e fe-
vereiro. Outras reduções 
foram as desonerações 
tributárias, em especial, 
folha de pagamento, cesta 
básica e ICMS na base de 
cálculo do PIS/Cofins – 
Importação. A arrecadação 
de setembro recebeu a in-
fluência dos seguintes fa-
tores econômicos, gerados 
em agosto: produção in-
dustrial, com queda equi-
valente a 5,36%; venda de 
bens e serviços, com redu-
ção de 6,8%,; e valor em 
dólares das importações, 
com queda de 1,28%. Por 
outro lado, registrou-se au-

mento da massa salarial de 
8,05%. Mesmo com recei-
tas extraordinárias, como 
o Refis, o crescimento da 
arrecadação em 2014 deve 
ser menor do que 1%, 
mantida a situação atu-
al, com o crescimento da 
economia e o aumento das 
despesas ante as receitas. 
“Precisamos ver como vão 
se comportar as variáveis 
futuras, que dependem do 
cenário. Teremos de espe-
rar o relatório de receitas e 
despesas que será divulga-
da agora em novembro”, 
disse o secretário-adjunto 
da Receita Federal. Luiz 
Fernando Teixeira  Nu-
nes. No mês passado, 
Teixeira Nunes disse que 
a arrecadação deve encer-
rar o ano com alta de 1% 
acima da inflação oficial 
medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).


