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Tremembé comemorou 
seu aniversário de

117 anos com sessão
Solene

A estância turística de Tre-
membé comemorou seus 
117 anos de emancipação 
política e administrativa 
neste dia 26 de Novembro.
Na Câmara Municipal foi 
realizada sessão solene 
com a presença de auto-
ridades civis, militares e 
eclesiásticas. O publico 

lotou as dependências da 
câmara municipal e tam-
bém foi registrado a pre-
sença de políticos de Nati-
vidade da Serra e Taubaté.
Foram homenageados:
- Teddy Berrante conhe-
cido funcionário público, 
musico e um dos autores 
do hino de Tremembé.

- Padre Alan Rudz Car-
valho Rebelo e Cabo 
PM Cláudio Roberto da 
Silva com o titulo de ci-
dadão Tremembeense. 
Foi registrada a presen-
ça do Sr. Laurindo Figu-
ro amigo e estimado em 
Tremembé e que conhe-
ce a história da cidade.

Programação oficial do Natal 
Iluminado em Tremembé 2013 
Várias novidades esperam por 

você confira!

O Natal Iluminado em 
Tremembé 2013 acon-
tece entre os dias 24 de 
novembro de 2013 a 
06 de janeiro de 2014 e 
está cheio de novidades!
Todos os anos o Natal 
Iluminado de Tremembé 
atrai famílias de todo o 
Vale do Paraíba para vi-
sitar a decoração natali-
na nas praças Padre Luiz 
Balmes e Geraldo Costa, 
que se tornam palco de 
um grande show de Natal 

com a invasão de luzes, 
enfeites temáticos e a vi-
sitada casa do Papai Noel.
Com uma programação 
diferenciada e voltada a 
família, a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes preparou para o ano 
de 2013 várias novida-
des: A antiga Estação vai 
se transformar em palco 
para shows regionais to-
dos os finais de semana, 
decoração com mais de 
70 mil lâmpadas, constru-

ção de uma casa para que 
o “bom velhinho” possa 
receber as crianças, es-
paço de artesanato com a 
participação do Programa 
Mais Educação organiza-
do pela APM (Associa-
ção de Pais e Mestres), 
praça de alimentação para 
acomodar os visitantes e 
um parque de diversões.
A casinha do Papai Noel 
ficará aberta para visita-
ção durante todo período 
do evento, das 20h às 23h.

Programação:
Dia 30/11 (Sábado)
- 20h, Olecram
- 22h, Banda Vinti
Dia 01/12 (Domingo)
- 19h, FAMUTRE (Fanfarra Municipal de Tremembé)
- 21h, Orquestra de violas e violões Itaboaté
Dia 05/12 (Quinta feira) 
- 20h, Grande Parada de Natal com a CHEGADA DO PAPAI NOEL, carros ale-
góricos e temáticos, distribuição de brindes e muito mais.
Dia 07/12 (Sábado)
- 20h, Banda Mais Q Amigos
Dia 08/12 (Domingo)
- 19h, Coral Oxitom
- 21h, Clube do Choro
Dia 13/12 (Sexta feira)
- 19h, Exposição de artes plásticas do Projeto Fazendo Arte
- 20h, Ballet do Projeto Fazendo Arte com o espetáculo “O Circo”
Dia 14/12 (Sábado)
- 18h, Culminância das Eletivas – Cabral Fest
Dia 15/12 (Domingo)
- 19h, Camerata de Violões e Banda do Projeto Fazendo Arte
- 21h, Banda Oito Ponto Zero
Dia 21/12 (Sábado)
- 20h, Orquestra Jovem Municipal de Tremembé “Cantata de Natal” do Projeto 
Fazendo Arte
Dia 22/12 (Domingo)
- 20h, Pedro Freire

No ultimo sábado 23-
11-13 aconteceu em São 
Bento do Sapucaí S.P, 
a ultima etapa da Copa 
Paulista de Corridas de 
Montanha,o atleta (Pauli-
nho) de Natividade da Ser-
ra,venceu esta etapa com 
1:03 minutos, um percurso 
de 12km  sendo a princi-
pal prova, ficando com o 

4º lugal geral da compe-
tição e campeão da cate-
goria. Esse é o primeiro 
ano que o atleta participa 
desta modalidade de mon-
tanhas, para o próximo 
ano ele tem como meta 
conquistar esse titulo.
Esse ano ele participou de 
10 etapas das 13,mesmo 
assim mostrou sua garra 

e deixou sua marca com 
duas vitorias quatro se-
gundo lugar três terceiro 
lugar, e um quarto lugar.
O atleta agradece  apoio 
da Prefeitura Municipal, 
Professor Zezinho Alves, 
Nelson Correa, Benedoni,-
Sandro Moses, Claudemir 
de Paula, Sr Paulo moto-
rista e da E.A.Natividense.

A última etapa da Copa 
Paulista de Corridas de 
Montanha tem vencedor 
de Natividade da Serra

Receita libera consulta ao
6º lote de restituições do

Imposto de Renda
A Receita Federal liberou 
às 9h desta sexta-feira (8) a 
consulta ao 6º lote de resti-
tuições do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF), 
ano-base 2012. 
O crédito será deposi-
tado em 18 de novem-
bro. Também podrá ser 
consultado lotes residu-
ais referentes aos exer-
cícios de 2012 a 2008, 

correspondentes aos 
anos de 2011 a 2007.  
As consultas podem ser 
feitas através do Receita 
Fone pelo número 146, 
pelo aplicativo da Receita 
para smartphones ou pelo 
site, no link www.receita.
fazenda.gov.br/Aplicaco-
es/Atrjo/ConsRest/Atual.
app/index.asp Neste lote, 
serão pagos R$ 2,1 bi-

lhões para mais de 2 mi-
lhões de contribuintes. 
Desse valor, cerca de R$ 
40 milhões serão para con-
tribuintes da região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
contemplando mais de 
45 mil contribuintes.  
Ao todo serão sete lo-
tes de restituição, o úl-
timo deve ser divul-
gado em dezembro.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Outubro e Novembro de 2013:

1- Comis & Bebis Restaurante (Jardim Santa-
na - Tremembé) (0xx12) 3674-4441
2- Clemente Terra Planagem (0xx12) 9-9783-
4565 ID: 55*30*85330
3- Curso de Inglês Particular “Professora Re-
nata Amaral” - (0xx12) 3674-1505 e (0xx12) 
9-9763-2800 email: englishcourse@uol.com.
br
4- Casa de Ração “O PEQUENO FAZENDEI-
RO” (Cid Ferreira) Tremembé - SP (0XX12) 
3674-2343
5- Rodrigo Lanches - NOVO TELEFONE: 
(0XX12) 3672-9382
6- Bar da Ponte (0xx12) 9-9224-3473
7- Valtinho Lanches e Rotserrie (0xx12) 
9-9916 – 9547
8-  Hamburgão Lanches - NOVO TELEFO-
NE: (0xx12) 3672-3253
9-  Massagem Terapeuta J-BONÏ - medo insô-
nia irritação - tpm separação stress desânimo 
- falta de concentração e energia - dor lom-
bar pernas braços e coluna  - Tel’s; (0xx12) 
9-8239-4985 e (0xx12) 3674-3422
10-  F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-
2669 e FAX: (0xx12) 3674-1715
11- Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 - Tremembé e (0xx12) 3624-7361 
– Taubaté e-mail: analurscruz@uol.com.br
12- Paolla Calçados (Jardim Santana - Tre-
membé) (0xx12) 3674-3890 - pago em 
24/10/13
13- Pizzaria Migoto Delivery (0xx12) 3674-
1868
14- +1K-Britos Lanches (Jardim Santana - 
Tremembé) (0xx12) 9-8830-3482
15-  Maça Rosa (VIVIANE FLORES) Rua 
Bom Jesus Nº 51 - Centro - Tremembé - Tel: 
(0xx12) 9-9720-9393 e (0xx12) 3426-0028
16-  O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343
17-  Primus Borracharia (Carlos Japonês e 
Alexandra Lima)  -  (0xx12) 3672-3249  e  
(0xx12) 9-9918-1088
18-  Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674

19- Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 
9-9552-8100 
20- Spaço Maria Dulce 
(0xx12) 3672-1956
21- Ricci Modas Masculinas 
(0xx12) 3674-2085
22- Professor Sebastião (0xx12) 3674-1251
23-  Valtinho Lanches e Rotserrie (0xx12) 
9-9916 – 9547
24- Dú Espeto (0xx12) 3672-6148
25- Jubal Eventos (Flávio Pai e Filho) - 
(0XX12) 3672-1510 e 7812-8084
26- Tonhão Tintas Tremembé 
(0xx12) 3674-2486 e  FAX: (0XX12) 3672-
2886
27- Bar do Danilo
28- Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 9-9158- 
8992
29- Bazar Marili (Srº.Gonçalves e Dnª Marilí 
Terra) - (0xx12) 3674-1204
30- Restaurante e Pizzaria Jardim - DISK 
MARMITEX E PIZZA: (0xx12) 99117-3864 
- (0xx12) 3674-3864
31- Léo Car Auto Mecânica (Jardim Santana) 
Tremembé - SP  (0xx12)3672-3055 e (0xx12) 
99738- 8230
32-  ASCAEE/FAMUTRE - (Anelise e Xan-
dão) - (0xx12) 99133-2070
33-  Vereador Adriano Santos -  
(0xx12) 99177-9896 CÂMARA MUNICI-
PAL DE TREMEMBÉ: (0xx12) 3674-3140 
e 3672-3426 - email: adrianoxra@gmail.com
34  -   Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
35- Celso Tarté (filiação partidária Partido 
PHS)
36- Melagui Festas e Eventos (SARAH FREI-
TAS) - (0xx12) 99161-3593 e 997769779
37- Sunset Papelaria e Magazine  
(Jardim Santana) (0xx12) 3674-2076
38- Lanchonete Bell (Juninho da Pop)  -  
DISK LANCHE (0xx12) 3674-3922
39- Auto Escola Santana (Adriana e Glei-
ce Leme) - (0XX12) 3674-3943 e (0xx12) 
99154-3179 e 99732-7716
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Prefeitura de Tremembé 
realiza obras preventivas  

de manutenção na rede de 
esgoto

O Departamento de 
Obras Urbanas da Pre-
feitura de Tremembé,  
começou a realizar no dia 
04 de novembro a Limpe-
za de Galeria de Esgoto na 
Rua Hermes da Fonseca 
no Centro de Tremembé. 
A Prefeitura usou uma 

retroescavadeira para 
limpar o cano de esgo-
to para prevenir de es-
tragos maiores causados 
pelas enchentes ocorri-
das em épocas de chuvas 
que começa no verão  
( mais em janeiro ). 
A previsão do Depar-

tamento de Obras, é 
que essa obra preven-
tiva seja realizada em 
todo o município para o 
bem estar da população. 
Assim como a instala-
ção da rede de esgoto em 
toda a região da Flor do 
Campo e bairros vizinhos.

À FRENTE DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ:

Pedrão Simões: - Bom dia Srº Prefeito, quando assumiu a prefeitura em 2013, a dívida era de 
R$ 53 milhões em caixa herdada da antiga administração, como o senhor está conseguindo 
pagar as dívidas com as empresas?
 Prefeito Marcelo Vaqueli: - DÍVIDA ERA DE R$ 53 MILHÕES, CHAMAMOS ALGUNS 
FORNECEDORES E RENEGOCIAMOS UMAS DIVIDAS, POR EXEMPLO: RENEGO-
CIAÇÕES COM A CLARO (Telefona Móvel) E A BANDEIRANTE ENERGIA, O DÉBITO 
FOI R$ 9,5 MILHÕES, COM A DIVIDA PAGA, A EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 
DEU 4,5 Km DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. E DESSES R$ 3 MILHÕES FORAM DE UM 
ANO PARA O OUTRO.
 
Pedrão Simões: - O Srº junto com a Secretaria de Eventos fez eventos que trouxessem muito 
mais expectadores do que no previsto, qual era o esquema da organização e como foi a sa-
tisfação dos munícipes e como o comercio local e os barraqueiros lucraram nessas ocasiões?
 Prefeito Marcelo Vaqueli: - FOI UM BELO PLANEJAMENTO, COMEÇANDO COM O 
CARNAVAL DIFERENCIADO ATRAINDO MAIS FAMÍLIAS COM O CARNAVAL DIUR-
NO NO CASO DA MATINÊ TIPICAMENTE FREQUENTADO PELAS CRIANÇAS. PRE-
VENINDO QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO DOS VISITANTES, A SEGURANÇA 
NOS 4 DIAS FOI REFORÇADA E EVENTO FOI MAIS ATRATIVO. E EM SEGUIDA VIE-
RAM OUTROS EVENTOS INCLUSÍVE A FESTA DO SENHOR BOM JESUS QUE TEVE 
UM PREFIL PADRONIZADO, E FINALIZANDO O ANO TEREMOS A ILUMINAÇÃO 
DE NATAL QUE CONCERTEZA VAI ATRAIR MAIS VISITANTES.
 
Pedrão Simões: - Como que a população está vendo o atendimento na saúde?
 Prefeito Marcelo Vaqueli: -FOI DADO UMA NOVA ROUPAGEM NO ATENDIMENTO 
PÚBLICO, MAIS HUMANIZAÇÃO E MAIS AGILIDADE NO ATENDIMENTO AO MU-
NÍCIPE. E HOJE CONQUISTAMOS JUNTO A GOVERNO DO ESTADO UMA AMPLIA-
ÇÃO NO PRONTO ATENDEIMENTO (PA)
 
Pedrão Simões: - No Programa Tremembé + Educação, como os pais de alunos estão vendo 
procedimento, tem dado resultado?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - TAMBEM A SECRETARIA FEZ UM BELO TRABALHO NA 
EDUCAÇÃO. UM TRABALHO TECNICO ONDE CONQUISTAMOS VÁRIOS BENEFÍ-
CIOS PARA A NOSSA CIDADE COM MAIS EDUCAÇÃO ONDE O ALUNO PERMA-
NECE MAIS TEMPO NA ESCOLA PRATICANDO ALGUMAS MODALIDADES COMO 
DANÇAS, E ESPORTES. NESSE TEMPO INTEGRAL, ONDE RECEBE MAIS UMA ALI-
MENTAÇÃO SAUDÁVEL. CONSEGUIMOS ALGUMAS REFORMAS NAS ESCOLAS 
NO PRÓXIMO ANO. A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES IRÃO FAZER QUE A ES-
TRUTURA FÍSICA DE NOSSAS ESCOLA IRÃO SE COMPORTAR MELHOR NOSSAS 
CRIANÇAS E PROFESSORES.
 
Pedrão Simões: -A Cidade ultimamente sofre com o tráfico de drogas à noite e sem segurança, 
a população quer saber como tomar uma solução definitiva para acabar com esse problema?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - INFELIZMENTE NÃO SÓ EM NOSSA CIDADE, MAS ESSE 
MAU SE ALASTROU EM TODO O PAÍS.
POR ISSO ESTAMOS INVESTINDO EM EDUCAÇÃO FAZENDO QUE NÓS FIQUE-
MOS ALERTAS PARA QUE NOSSO JOVENS OCUPEM SEU TEMPO ESTUDANDO E 
PRATICANDO MAIS ESPORTES.
COM RELAÇÃO A SEGURANÇA ATUAL, ESTAMOS SEMPRE EM CONTATO COM AS 
POLÍCIAS CIVÍS E MILITARES PARA MINIMIZAR ESSE PROBLEMA.
 
Pedrão Simões: - Nosso município tem bairros que não possuem rede de esgoto, luz, acesso a 
internet de alta velocidade e transporte escolar. Quais são as maneiras para a inclusão sócio-e-
conômica para o desenvolvimento do nosso município?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: -COM RESPEITO AO SANEAMENTO BÁSICO, RECEBMOS 
UMA BOA NOTÍCIA, DEPOIS DE MUITA COBRANÇA JUNTO A SABESP, O TRATA-
MENTO DE ESGOTO NO BAIRRO PADRE ETERNO SERÁ CONCLUIDO NA REGIÃO 
DO MARACAIBO. JÁ ESTÁ SENDO OCORRIDO O PROJETO EXECUTIVO DA OBRA 
DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. EM RESPEITO A INTERNET, JÁ ESTÁ SENDO LIBERA-
DO O ACESSA SP PARA OS NOSSO JOVENS. QUANTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, 
JÁ ESTÁ SOB-CONTROLE.
 
 Pedrão Simões: - O Srº pretende trazer as industrias para gerar emprego e renda para a nossa 
cidade, quando elas virão, e quais são as indústrias para o município?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - ÓTIMA PERGUNTA! ESSE FOI UM MARCO EM NOSSA 
CAMPANHA EM 2012. GRAÇAS A DEUS ESTÁ ACONTECENDO. FOI UM BOM TRA-
BALHO ENTRE A CÃMARA MUNICIPAL E A PREFEITURA PARA APROVAR UMA 
LEI DE INCENTIVO FISCAL PARA ATRAIR EMPRESÁRIOS PARA TREMEMBÉ E ES-
TAMO CONSEGUINDO. E COM ISSO VAI GERAR EMPREGOS E MELHOR ARRECA-
DAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.
 
Pedrão Simões: - Qual é a mensagem de natal que o senhor deseja para os nosso munícipes?
 
Prefeito Marcelo Vaqueli: - DESEJO a todos OS TREMEMBEENSES QUE CONTINUEME 
ACREDITANDO NUMA CIDADE MELHOR QUE JUNTOS CONSEGUIREMOS. E QUE 
O NATAL SEJA DE PAZ E SABEDORIA PARA TODOS!

A Gazeta dos Municípios junto com o 
freelance Pedrão Simões entrevista o 

Prefeito Marcelo Vaqueli sobre o
1º Ano de seu Mandato

População Tremembéense 
visita o Cemitério Municipal

No dia 2 de novembro 
(DIA DE FINADOS), o 
povo Tremembéenses fo-
ram para  o Cemitério   Mu-
nicipal para visitarem seus 
parentes mais próximos ou 
amigos que partiram des-
te mundo deixando mui-
ta lembranças boas, dor,  
saudade e solidão por 
dentro. Na Capela do 
Cemitério (na entra-

da), houve reza e  ho-
milia para os visitantes,  
comandada pela equi-
pe de leitores e minis-
tros da eucaristia e pre-
sidida pelo Pároco da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus Padre José Vicente.
O comércio especiali-
zado em venda de ve-
las e flores teve um bom 
aquecimento nas vendas.      

O DIA 2 DE NOVEMBRO 
(DIA DE FINADOS),  
é lembrado por vivos aqui 
na  Terra que perderam 
seus parentes ou amigos 
mais próximos por sérios 
motivos que deixam  boas 
lembranças, saudade, dor 
e um vazio por dentro. To-
dos passam por este mo-
mento difícil. Por isso os 
nosso sentimentos a todos.          

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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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  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá

MISCELÂNEA 30ª Prova Pedestre
Cidade de Tremembé

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Es-
portes informa que está 
com inscrições abertas 
para a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé. O 
evento será realizado no 
próximo dia 1 de dezem-
bro (Domingo) a partir 
das 9 horas, com largada 
e chegada na Praça Geral-
do Costa (em frente à an-
tiga Estação Ferroviária). 
Inscrições: Os interes-
sados podem se inscre-

ver exclusivamente pelo  
site http://www.minha-
sinscricoes.com.br/pro-
vapedestrecidadedetre-
membe/2013/ e a taxa de 
inscrição é de R$20,00. 
P r e m i a ç ã o
Haverá entrega de tro-
féus para os três primeiros 
colocados de cada mo-
dalidade e medalhas de 
participação e kit pós pro-
va para todos os atletas. 
O regulamento da pro-
va está disponível no 
site das inscrições. 

Número de peito
A entrega do número de 
peito será feita no dia 30 
de novembro das 9h00 às 
17h00 (Sábado) no Gi-
násio de Esportes de Tre-
membé – Quadra Coberta, 
na Rua Antenor Vargas, 
nº 398 – Jardim dos Eu-
caliptos. No dia prova os 
números de peito serão 
entregues a partir das 7 
horas na Praça da Estação. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3607-
1004 e (12) 3672-3147

Dilma assina decreto que
permite migração de

rádio AM para FM
Nesta quinta-feira, a pre-
sidente Dilma Rousse-
ff assinou o decreto que 
permite a migração de 
emissoras, da frequência 
AM para a faixa FM. A 
proposta partiu da Asso-
ciação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão 
(Abert), em parceria com 
entidades estaduais. De 
acordo com a Abert, 90% 
das 1.784 emissoras AM 
passarão a operar na faixa 
FM. Nesta frequência, as 
rádios ganharão qualida-
de de áudio e de conteúdo, 
competitividade e poderão 
ser acessadas por meio 
de telefones celulares.    
A migração é esperada 

com expectativa pelos ra-
diodifusores, pois a faixa 
em AM perde ouvintes 
ano a ano, porque é grande 
a dificuldade de transmis-
são por causa das interfe-
rências no sinal. As novas 
FMs ocuparão o espectro 
de 700 mega-hertz (MHz) 
onde operam as TVs ana-
lógicas. Atualmente, a fai-
xa de frequência do FM 
atual vai de 88 MHz a 108 
MHz.  Na Região Metro-
politana do Vale do Paraí-
ba, várias cidades passarão 
a contar, dessa forma, com 
mais emissoras em FM. 
No caso de Taubaté, serão 
três novas FMs (Cultura, 
Difusora e a antiga Caci-

que); Pindamonhangaba 
ganha mais uma (Difuso-
ra) e Guaratinguetá, mais 
duas (Clube e Liberdade).  
Um dos motivos que força 
a migração das emissoras 
da faixa de ondas médias 
(rádio AM) para a faixa 
de frequência modulada é 
o  aumento das interferên-
cias, principalmente em 
áreas urbanas, que afetam 
a faixa de frequência onde 
estão as rádios AM. Alem 
disso, praticamente desa-
pareceu a oferta de rádios 
receptores que possuem 
rádio AM integrado, além 
do desaparecimento da 
recepção AM em apare-
lhos celulares desde 2008.
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Educação lança projeto
piloto para ensinar inglês 

a partir dos 6 anos em
escolas estaduais

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Pau-
lo começa a oferecer de 
forma inédita aulas de in-
glês para alunos da rede 
estadual a partir dos 6 
anos. Um projeto-piloto,  
desenvolvido em parce-
ria com o Ministério da 
Educação e Cultura da 
Holanda, implantará este 
ano o ensino da Língua 
Inglesa para 1,5 mil estu-
dantes dos 1°, 2° e 3° anos 
do Ensino Fundamental 
de 10 escolas estaduais 
de diferentes regiões do 
Estado. É a primeira vez 
que o idioma será ofere-
cido para este público.

Será utilizado o método 
de ensino Early Bird, com 
assessoria da Universida-
de de Ciências Aplicadas 
de Roterdã (RUA). É uma 
metodologia de ensino 
diferente, especializada 
na faixa-etária estipulada 
como alvo, que trabalha 
a oralidade sem compro-
meter a alfabetização.  
O lançamento do proje-
to contou com a presença 
do secretário da Educa-
ção, professor Herman 
Voorwald, e dos 60 edu-
cadores da rede estadual 
que serão os primeiros a 
oferecer estas aulas de in-
glês já a partir deste mês.

A inovação está articulada 
ao programa Ler e Escre-
ver e será inserida na gra-
de curricular das escolas. 
Os alunos terão aulas duas 
vezes por semana. Para os 
professores, a Secretaria 
implantou na Escola de 
Formação e Aperfeiçoa-
mento do Professor (Efap) 
um curso especializado 
com duração de uma sema-
na. A abertura da formação 
nesta segunda-feira teve a 
participação, por video-
conferência direto da Ho-
landa, com o professor Ka-
rel Philipsen. Ele é diretor 
do Centro Early Bird, que 
inspirou o projeto paulista.

Progressão continuada
será aprimorada na

rede estadual
O sistema de progressão 
continuada das escolas es-
taduais passará por uma 
atualização em 2014. A 
partir do ano que vem, o 
Ensino Fundamental pas-
sa a ser de três ciclos, com 
possibilidade de reprova-
ção na terceira, na sexta 
e na nona série. A medida 
mudará a vida escolar de 
2,5 milhões de estudantes.
Até esse ano, o Ensi-
no Fundamental, que já 
teve oito anos e agora é 
composto por nove anos, 
compreendia dois ciclos 
e, portanto, duas avalia-
ções para reprovação do 
aluno, sendo uma na quin-
ta série e outra na nona.
O governador Geraldo Al-
ckmin define a mudança 
como histórica e defen-
de que a divisão em três 
ciclos dentro do Ensino 
Fundamental é um aper-

feiçoamento da progres-
são continuada. "São dois 
objetivos: primeiro ava-
liar no terceiro ano, para 
não ficar cinco anos sem 
avaliação para reprova-
ção, isso tem um caráter 
pedagógico, de o aluno 
saber que ele pode ter a 
reprovação; e no sexto ano 
porque é o aluno que está 
vindo de fora", explicou. 
Segundo a Secretaria da 
Educação, 82% dos alu-
nos que ingressam no 
sexto ano (atual início do 
segundo ciclo), saem da 
rede municipal de ensino.
"É fundamental que haja 
no início do [atual] ciclo 
II, uma avaliação desse 
jovem para efetivamente 
avaliar se ele tem condi-
ções de continuar avan-
çando ou não", afirmou 
o sceretário de Educa-
ção, Herman Voorwald.

O novo plano de ensino é 
amparado por ações, es-
tudo e consultas à rede 
iniciados em 2011. Fo-
ram mais de 70 encontros 
por todo o Estado com 
a presença do secretário 
reunindo mais de 20 mil 
profissionais da rede ao 
longo dos últimos três anos.
"A progressão continua-
da é correta, tanto é que 
hoje do primeiro ao ter-
ceiro ano está implantada 
no Brasil inteiro, é uma 
política pública do MEC. 
A reprovação leva à eva-
são escolar, ao abandono 
da escola, cria na criança 
a cultura do fracasso, mas 
de outro lado é preciso ter 
uma questão pedagógica, 
não pode ficar cinco anos 
sem ter, para aqueles ca-
sos em que há necessida-
de, nenhuma reprovação", 
ponderou o governador.

GAMT de Caçapava tem 
projeto de educação 

musical aprovado pela 
Lei Rouanet

O projeto cultural de ini-
ciação musical Meninos 
do GAMT realizado pelo 
Grupo de Assessoria e 
Mobilização de Talentos, 
ONG  de Caçapava que 
desenvolve projetos cultu-
rais, esportivos, sociais e 
educacionais para o aten-
dimento de crianças e jo-
vens de 8 a 29 anos de ida-
de, acaba de ser aprovado 
pelo Ministério da Cultura 
para captar recursos pelo 
mecanismo de incentivo 
fiscal da Lei Rouanet (Lei 
nº 8.313/1991). O valor 
total aprovado é de R$ 
1.343.000,00, para execu-
ção em 2014. O projeto 
está enquadrado no Artigo 
18 da lei, no segmento Mú-
sica Popular / Instrumental 
(PRONAC nº 13 7239).
O plano de trabalho do pro-
jeto prevê a realização de 
oficinas culturais gratuitas 
de percussão, canto coral e 
dança para 600 jovens de 
12 a 16 anos de idade, alu-
nos da rede pública de en-
sino de dez cidades da RM 
Vale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba).
Além de oficinas, o pro-
jeto contempla ainda a 
prática musical por meio 
da formação da Orques-
tra Meninos do GAMT, 
composta por jovens de 
15 a 29 anos, seleciona-
dos a partir das oficinas e 
de um edital de seleção. 
A Orquestra cumprirá 
um roteiro de apresenta-
ções gratuitas na região.
"O objetivo é fazer com 
que o projeto contribua 

para o desenvolvimento 
do potencial desses jo-
vens, tanto no aspecto so-
cial e psicológico quanto 
no educacional, oferecen-
do ainda possibilidade de 
profissionalização e gera-
ção de renda por meio da 
música", diz Alessandra 
Maria Ribeiro da Luz, 
presidente do GAMT. 
Incentivo Fiscal – O In-
centivo Fiscal ou Renúncia 
Fiscal é um dos mecanis-
mos do Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pro-
nac), instituído pela Lei 
Rouanet. De acordo com 
o Ministério da Cultural, 
é uma “forma de estimu-
lar o apoio da iniciativa 
privada ao setor cultural”.
O proponente apresenta 
uma proposta cultural ao 
Ministério da Cultura e, 
caso seja aprovada, é au-
torizado a captar recursos 
para execução do projeto 
junto às pessoas físicas 
pagadoras de Imposto de 
Renda ou empresas tributa-
das com base no lucro real.
De acordo com a Lei Rou-
anet, os projetos culturais 
podem ser enquadrados 
no artigo 18 ou artigo 26. 
Quando o projeto é en-
quadrado no artigo 18, 
o patrocinador poderá 
deduzir 100% do valor 
investido, desde que res-
peitado o limite de 4% 
para pessoa jurídica e 
6% para pessoa física.
O patrocinador que apoia 
um projeto enquadrado no 
artigo 26 poderá deduzir, 
em seu imposto de renda, 

o percentual equivalente a 
30% para pessoa jurídica 
(no caso de patrocínio) e 
40% (no caso de doação); 
60% para pessoa física 
(no caso de patrocínio) e 
80% (no caso de doação).
Retorno – O patrocinador 
que investe em projetos 
culturais aprovados pela 
Lei Rouanet obtém como 
contrapartida a vantagem 
de ter a sua marca aliada ao 
produto cultural. "Em vez 
de pagar o imposto, o pa-
trocinador investe o valor 
devido no projeto cultural 
e tem o ganho de ver a sua 
marca aliada a uma pro-
posta cultural que está con-
tribuindo positivamente 
para o desenvolvimento de 
crianças e jovens", explica 
José Borelli Júnior, Dire-
tor Financeiro do GAMT.
A primeira fase do pro-
jeto Meninos do GAMT 
está sendo realizada pelo 
GAMT em oito cidades 
da região, por meio de 
uma parceria com a Fibria 
e o Instituto Votorantim.
O portfólio de projetos do 
GAMT inclui iniciativas 
como: Projeto Jovens Ur-
banos (sócio-educacional 
e cultural); Projeto Ponto 
de Encontro Esporte (es-
porte educacional); Web 
TV (educomunicação / no-
vas tecnologias); Robótica 
Educacional (educação / 
novas tecnologias); Jovem 
Aprendiz (empregabili-
dade e empreendedoris-
mo); Meninos do GAMT 
(cultura e educação); Cia. 
de Bonecões (cultura).

Parada de Natal e
chegada do Papai Noel 

acontecerá dia
05 de dezembro

Traga sua família!

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes de Tremembé realiza 
no dia 05 de dezembro 
(quinta feira) uma grande 
Parada de Natal, com 12 
carros alegóricos temáti-
cos e a chegada do Papai 
Noel a bordo em um dos 
carros. No ano passado o 
evento não foi realizado 
na cidade, mas em anos 
anteriores milhares de fa-

mílias saíram às ruas para 
acompanhar o desfile, que 
encanta a todos com um 
show de cores e luzes. 
E segundo a Secretária 
Marcela Tupinambá, este 
ano não será diferente.
Os carros alegóricos che-
garão a Tremembé e per-
correrá diversas ruas da 
cidade. A parada de natal 
começa às 20 horas na 
Praça da Estação.  Nesta 
noite, o evento será en-

cerrado na mesma praça, 
onde haverá queimas de 
fogos, músicas natali-
nas, brincadeiras com as 
crianças e Papai Noel sau-
dando o público infantil.
Depois da chegada, o Pa-
pai Noel receberá as crian-
ças em sua casinha no cen-
tro da Praça Geraldo Costa 
até o dia 23 de dezembro.
Esperamos vocês!
Apoio: ABC Transportes, 
Resicontrol e Oxiteno.

Avenida do Povo
recebe Campeonato

Nacional de
Bandas e Fanfarras

A Avenida do Povo em 
Taubaté vai receber o 21º 
Campeonato Nacional 
de Bandas e Fanfarras. A 
abertura acontece no ani-
versário da cidade, dia 5 
de dezembro, com uma ce-
rimônia e apresentação do 
Balé da Cidade, no Teatro 
Metrópole, às 20h. Até o 
domingo dia 8 de dezem-
bro estarão competindo 94 
corporações musicais de 
12 Estados. Depois de 10 
anos a cidade volta a sediar 
o evento e se torna o pri-
meiro município a receber 
a competição com todas as 
categorias e modalidades. 
Serão 9.360 músicos dis-
tribuídos nas categorias in-

fantil, infanto-juvenil, ju-
venil, sênior nas seguintes 
modalidades: Percussão 
Marcial; Percussão com 
Instrumentos Melódicos; 
Fanfarra com Pisto; Banda 
Musical de Marcha; Ban-
da Musical de Concerto; 
Banda Sinfônica; Banda 
Marcial; Fanfarra Sim-
ples Tradicional; Fanfarra 
Simples Marcial e Fan-
farra com Pisto. Além das 
corporações competidoras 
o evento terá as apresen-
tações especiais da Banda 
da Escola Madre Cecília, 
Banda Sinfônica Jovem 
e FAMUTA Marcial. Du-
rante os três dias o evento 
conta com apoio das enti-

dades Casa da Sopa, Lar 
Irmã Amália e Aparte, que 
organizarão a praça de ali-
mentação cujos recursos 
serão revertidos para as 
entidades. Outra atração é 
uma área com expositores 
de instrumentos musicais.
A Avenida vai contar com 
banheiros químicos e a 
presença de Brigadistas, 
Policia Militar e agentes 
de trânsito, que orienta-
rão o tráfego na região. O 
Campeonato é organizado 
pela Prefeitura de Tauba-
té, Confederação Nacio-
nal de Bandas e Fanfarras 
(CNBF) e pela World Asso-
ciation of Marching Show 
Bands (WAMSB Brasil).
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Cidades Aniversáriantes do 
Mês Novembro/Dezembro de 2013

Parabéns Taubaté 
05 de Dezembro

Parabéns Lagoinha 
23 de Dezembro

Aos 26 de Março de 1866, 
através da lei Número 22, 
foi criada a paróquia de Nos-
sa Senhora da Conceição de 
Lagoinha, integrando o Mu-
nicípio de São Luiz do Parai-
tinga, Comarca de Paraibuna.
Aos 25 de Janeiro de 1880, 
através da Lei Número 128, 
foi elevada à condição de 
Vila de Nossa Senhora da 
Conceição de Lagoinha,  
ainda fazendo parte do Mu-
nicípio e Comarca de São 

Luiz do Paraitinga. Aos 19 
de Fevereiro de 1900, através 
da Lei Número 38, a Vila de 
Lagoinha foi elevada à con-
dição de Município, Comar-
ca de São Luiz do Paraitinga.  
Foi sua primeira emancipa-
ção política, que durou apenas 
trinta e quatro anos. Aos 21 de 
Maio de 1934, através do De-
creto-Lei Número 6448, La-
goinha voltou à condição de 
Distrito e passou a integrar o 
Município e Comarca de Cunha. 

Aos 30 de Novembro de 1944, 
através do Decreto-Lei Núme-
ro 14334, ainda sob a condição 
de Distrito, Lagoinha voltou a 
pertencer ao Município e Co-
marca de São Luiz do Parai-
tinga. Finalmente, aos 23 de 
Dezembro de 1953, através do 
Decreto-Lei Número34334, 
Lagoinha foi novamente, ele-
vada à condição de Município, 
readquirindo sua autonomia 
política, integrando a Comar-
ca de São Luiz do Paraitinga.

A origem do nome Taubaté está 
ligada à denominação de uma 
tribo de índios guaianás que 
habitava uma região nas pro-
ximidades onde hoje é parcial-
mente as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, travessa 
São José e Largo do Chafariz, 
por nome TABA-YBATÉ, que 
significa aldeia (taba) elevada 
(ybaté). Por volta de 1628, o 
bandeirante Jacques Fêlix re-
cebeu da Condessa de Vimiei-
ro, neta e herdeira de Martim 

Afonso de Souza, a missão de 
demarcar suas áreas. Após isso, 
Taubaté é passada a condição de 
Vila em 5 de dezembro de 1645, 
e recebe o nome de São Fran-
cisco das Chagas de Taubaté, 
que é o padroeiro do município. 
Tornou-se um centro irradiador 
de bandeirismo. Com o adven-
to do ouro em Minas Gerais, 
instalou-se a Casa de Fundição 
de Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, acele-
rando seu progresso no período 

colonial. Participou do Ciclo 
do Café, na metade do sécu-
lo XVIII, e no século seguinte 
, em 1842, recebeu o título de 
cidade, sendo que por volta de 
1900 foi a maior produtora de 
café do Vale do Paraíba. Foi 
uma das primeiras a participar 
da Revolução Industrial, com a 
instalação da CTI (Companhia 
Taubaté Industrial), em 1891. 
O desenvolvimento do mu-
nicípio rendeu-lhe, o tí-
tulo de Capital do Vale.

Em dezembro, Turismo de
Pindamonhangaba mostrará 

cidade para munícipes
O projeto “Conheça Pin-
damonhangaba”, do De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura, realizará 
diversos roteiros gratui-
tos para os munícipes, 
no mês de dezembro.  
O City Tour Histórico Cul-
tural contará um pouco da 
história da cidade por meio 
de seus prédios e locais 
históricos. Também have-
rá a oportunidade de vi-
sitar a loja Vitrine Social, 
no Shopping Pátio Pinda, 
e a exposição de presé-
pios no Museu Histórico 

e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina.  
Para participar, é im-
prescindível agendar 
antecipadamente, a par-
tir de 1º de dezembro, 
nos seguintes locais:  
Palacete Visconde da Pal-
meira – sede do museu (de 
terça a sexta-feira, das 10h 
às 17h); Centro de Infor-
mações Turísticas na Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
(a partir das 18 horas);  
e Balcão de Informações 
Turísticas no Shopping 
Pátio Pinda, das 14 às 

22 horas. As saídas dos 
grupos serão da praça 
Monsenhor Marcondes,  
aos sábados e domin-
gos de dezembro (7, 
8, 14, 15, 21 e 22). 
Serão seis ônibus por 
dia, nos horários: 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30, 
19h30 e 20h30. Por dia, se-
rão abertas 162 vagas, tota-
lizando 972 pessoas aten-
didas na iniciativa. Mais 
informações no Depar-
tamento de Turismo, rua 
Martim Cabral, 39, centro.  
Telefone (12) 3643-1761. 

SAMU é aprovado para
instalação em Taubaté

No inicio de novembro, 
foi publicada a portaria 
que disponibiliza os re-
cursos para a implantação 
da Central de Regulação 
Médica das Urgências do 
Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(SAMU) em Taubaté. Será 
repassado o valor total de 
R$ 474.765,21 para que 
a unidade seja instalada. 
O SAMU Taubaté vai 
atender um total de dez 
cidades, incluindo Cam-
pos do Jordão, Lagoi-
nha, Natividade da Ser-

ra, Pindamonhangaba,  
Redenção da Serra, San-
to Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí,  
São Luis do Paraitinga e 
Tremembé. SAMU – o 
serviço é viabilizado por 
meio de parceria das Pre-
feituras e Secretarias de 
Saúde com o Ministério da 
Saúde. Pode ser acionado 
gratuitamente pelo telefo-
ne 192 e atende a três ob-
jetivos: atendimento para 
casos clínicos, a regula-
ção do sistema de vagas 
de urgência e emergência 

em hospitais secundários 
e terciários por uma cen-
tral 24h e educação em 
urgência e emergência. 
As ligações são atendi-
das por telefonistas que 
anotam dados do local 
da demanda, emergên-
cia médica ou acidente. 
Toda ligação é gravada. 
O caso então é passado 
ao médico que faz a re-
gulação médica e este 
presta orientações rela-
tivas aos primeiros so-
corros e decide o tipo de 
ambulância a ser enviada.

Taubaté abre edital para
atendimento das unidades de 

saúde
Após aprovação do Con-
selho Municipal de Saú-
de, a Secretaria de Saú-
de de Taubaté irá lançar 
o edital de chamamento 
para entidades filantró-
picas interessadas em 
administrar quatro uni-
dades de atendimento de 
urgência e emergência 
(Pronto Socorro Muni-
cipal Adulto e Infantil,  
Pronto Atendimen-
to Cecap e Gurilân-
dia) e a Policlínica.

O projeto está em an-
damento desde o ini-
cio da gestão dessa 
administração e foi apro-
vado pelo COMUS no 
final do mês de outubro.
É importante ressaltar 
que a Prefeitura definiu 
os requisitos do edital e 
as regras de atuação para 
o termo de convênio, de 
maneira que atendam os 
munícipes com excelên-
cia, e irá controlar rigida-
mente a prestação de to-

dos os serviços oferecidos 
pela entidade filantrópica 
vencedora do chamamen-
to. Além disso, incluiu no 
chamamento clausulas que 
garantam o piso salarial 
das categorias e a estabi-
lidade de emprego duran-
te 6 meses aos servidores 
em regime eventual e CLT. 
A previsão é que até o fi-
nal do ano o termo de con-
venio esteja assinado e a 
partir de janeiro esse ser-
viço esteja funcionando.
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O empresário Roger comemorou seu aniversário neste mês de novembro recebendo cumprimentos de
familiares e de amigos, Roger é proprietário da empresa Rogerfer - Ferro e Aço atendendo Taubaté e região.
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