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Tremembé participa do 
58° Jogos Regionais 
em Caraguatatuba

Na última quarta feira 
(02), foi dada a abertura 
oficial do 58° Jogos Re-
gionais que ocorre na ci-
dade de Caraguatatuba-SP, 
envolvendo 42 cidades, 
incluindo Vale do Para-
íba, Litoral Norte, Serra 
da Mantiqueira e par-
te da grande São Paulo, 
formando assim a 2ª re-
gião esportiva do Estado.
Os 58º Jogos Regionais 
contam com atletas en-
tre 15 a 50 anos de idade, 
tendo 24 modalidades es-
portivas, dentre elas Atle-
tismo, Atletismo PCD, 
Basquetebol, Biribol, Bo-
cha, Capoeira, Ciclismo, 
Damas, Futebol, Futsal, 
Ginástica Artística, Gi-
nástica Rítmica, Hande-
bol, Judô, Karatê, Malha, 
Natação, Natação PCD, 
Taekwondo, Tênis, Tênis 
de Mesa, Vôlei de Praia, 
Voleibol e Xadrez. Nesta 
edição do evento, serão 
também realizadas com-
petições nas modalidades 
extras: Beach Soccer, Fu-
tebol de Mesa, Rugby Be-
ach, Stand up e Futevôlei.
Tremembé é uma cidade 
que sempre esteve presen-
te nas edições dos Jogos, 
levando para o município 
várias conquistas e me-
dalhas. Este ano a cidade 
conta com uma equipe de 

30 competidores para re-
presentar o município nas 
modalidades Atletismo e 
Karatê da segunda divisão.
Nossos competidores já 
começam a trazer as pri-
meiras medalhas, confira 
abaixo a lista completa:
Masculino (2º Lugar Geral)
Amilton Ramos de Olivei-
ra – Decatlon – 1º Lugar
Joilson Alves de Macedo – 
400 s/ Barreiras – 1º Lugar
Joilson Alves de Ma-
cedo – 5km Marcha 
Atletica – 1º Lugar
Luciano Apareci-
do dos Santos – 400 
metros – 1º Lugar
Rafael de Almei-
da – Lançamento do 
Martelo – 3º Lugar
Ian Monteiro David – Sal-
to em altura – 3º Lugar
Ian Monteiro David – 110 
s/ Barreiras – 3º Lugar
Ian Monteiro David 400 
s/Barreiras – 3º Lugar
Diego Romulo Gardelli – 
Salto em Altura – 3º Lugar
Diego Romulo Gardelli, 
Joilson Alves de Ma-
cedo, Luciano Apare-
cido dos Santos e João 
Felipe – Revezamen-
to 4 x 400 – 2º Lugar
Diego Romulo Gardelli, 
Joilson Alves de Mace-
do, Gustavo Cardoso e 
João Felipe – Reveza-
mento 4 x 100 – 2º Lugar

Feminino (4º lugar Geral)
Bianca Isabela de Araujo 
– 100 Metros – 3º Lugar
Stephany Yara de Sou-
za Pacheco – Salto 
em Altura – 3º Lugar
Stephany Yara de Sou-
za Pacheco – 100 s/
Barreiras – 3º Lugar
Stephany Yara de Sou-
za Pacheco – 400 s/
Barreiras – 3º Lugar
Priscila da Cruz Ama-
ral – 3km Marcha 
Atletica – 1º Lugar
Yasmin Aparecida de 
Souza Pacheco – 400 
Metros – 3º Lugar
Bianca Isabela de Araujo, 
Stephany Yara de Souza 
Pacheco, Priscila da Cruz 
Amaral e Yasmin Apa-
recida de Souza Pache-
co – 4×100 – 3 º Lugar
Bianca Isabela de Araujo, 
Stephany Yara de Souza 
Pacheco, Priscila da Cruz 
Amaral e Yasmin Apa-
recida de Souza Pache-
co – 4×400 – 3 º Lugar
“Quero parabenizar todos 
atletas que representaram 
nossa cidade nos Jogos 
Regionais, vocês são or-
gulho para nossa querida 
Tremembé. Em breve te-
remos um Centro Espor-
tivo digno para uma me-
lhor preparação por parte 
dos atletas” – finaliza o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Tremembé assina
convênio para asfalto 

no Canaã

O prefeito de Tremembé 
Marcelo Vaqueli foi a São 
Paulo para mais uma as-
sinatura em busca de me-
lhorias para a cidade. No 
Palácio dos Bandeirantes, 
Vaqueli assinou um convê-
nio de R$ 300 mil, resulta-
do de um investimento 
através do DADE (Depar-
tamento de Apoio ao De-

senvolvimento das Estân-
cias) que se destinará para 
o asfaltamento da Avenida 
Rodolfo de Bonna na Cha-
cará Canaã. “Esta é mais 
uma conquista para cida-
de. A Rodolfo de Bonna é 
uma via de acesso muito 
importante para a região. 
Após o seu asfaltamen-
to, ela irá facilitar muito 

o trânsito nesta parte da 
cidade”, frisa o prefeito.
Recentemente, a cidade re-
cebeu uma verba de R$ 500 
mil proveniente de uma 
emenda parlamentar dos 
deputados Padre Afonso e 
Vitor Sapienza para asfal-
to no bairro vizinho Vale 
das Flores. A Prefeitura já 
abriu processo licitatório.

Relatório da Cetesb
mostra melhora na

qualidade da água do
Rio Paraíba do Sul

Dados do último relató-
rio ambiental da Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo), co-
letados ao longo de 2013, 
mostram uma melhora na 
qualidade das águas super-
ficiais dos rios do Estado, 
incluindo o Paraíba do Sul. 
O estudo ainda informa 
sobre qualidade do ar e das 
praias, identifica tendência 
de melhora em rios que 
deixaram de receber des-
pejos de esgoto sem tra-
tamento. Os documentos 
podem ser consultados no 
site www.cetesb.sp.gov.br.
A pesquisa abrange todas 
as 22 Unidades de Ge-
renciamento De Recursos 
Hídricos (bacias hidrográ-
ficas) do Estado e mostra 
que, para a  água doce, 
84% dos pontos moni-
torados mantiveram, em 
2013, classificações como 
Ótima, Boa e Regular para 
o Índice de Qualidade de 
Água (IQA). Para o cál-
culo do IQA são medidos 
os níveis de itens como 

demanda bioquímica de 
oxigênio, oxigênio dissol-
vido, fósforo total e turbi-
dez. Ao final, atribuiu-se 
uma nota de zero a 100. 
Dos 260 pontos de amos-
tragem, onde foi possível 
estabelecer uma série de 
2008 a 2013, 32 apresen-
taram uma tendência de 
melhora, relacionada prin-
cipalmente a melhorias 
no sistema de saneamento 
básico e na gestão de des-
cargas de reservatórios.
O Rio Paraíba do Sul em 
10 dos 11 pontos monito-
rados teve o IQA foi consi-
derado bom.  Na tabela que 
mostra a relação dos pon-
tos de amostragem onde 
se verificou tendência de 
melhora (página 165), o 
motivo apontado é a am-
pliação da coleta de esgo-
to e tratamento na estação 
de Lavapés, em São José 
dos Campos. Nesse ponto, 
o IAQ saltou de 51 para 
55, alterando a classifica-
ção, de regular para bom.
A ETE Lavapés foi am-

pliada, dos 585 litros por 
segundo para 1.168 l/s, 
com investimento de mais 
de R$ 37 milhões. Vai be-
neficiar meio milhão de 
habitantes, além de contri-
buir ainda mais para a boa 
qualidade da água do Para-
íba.  Também foi conside-
rada boa a água em outros 
pontos do rio onde estão 
cidades da Sabesp no Vale 
do Paraíba: Caçapava, 
Tremembé, Pindamonhan-
gaba, Lorena e Queluz. 
“Os resultados são fruto 
do avanço no tratamento 
de esgoto e trouxeram de 
volta os peixes”, ressalta o 
superintendente regional, 
Oto Elias Pinto. “A Sabesp 
investe R$ 519 milhões no 
período 2011-2014 para 
universalizar o saneamen-
to básico no Vale até o fi-
nal deste ano. Apenas nes-
sa região foram entregues 
nove ETEs desde 2011 
e ainda serão mais qua-
tro”,  completa o diretor 
do interior e litoral, Luiz 
Paulo de Almeida Neto

Vacinação contra gripe
é prorrogada

A campanha de vacinação 
contra a gripe foi prorro-
gada até o dia 14 de julho. 
Além de imunizar a po-
pulação contra a gripe A 
H1N1, a prevenção, pro-
duzida pelo Instituto Bu-
tantan, também protege a 
população contra outros 
dois tipos do vírus influen-
za: influenza A H3N2 e B.
A vacina está disponível 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), de segun-
da à sexta-feira, entre das 
8h às 17h para gestantes 
ou mulheres que deram à 

luz nos últimos 45 dias, 
crianças com idade entre 
seis meses e cinco anos, 
indígenas, pessoas com 
60 anos ou mais e pacien-
tes com doenças crônicas.
Além do público-alvo, 
o Estado de São Paulo 
também disponibilizou a 
vacina para cerca de 450 
mil servidores estaduais: 
policiais militares, civis e 
técnicos científicos, pro-
fessores e funcionários da 
educação da rede públi-
ca e particular do ensino 
fundamental e carteiros.

Os adultos devem tomar 
uma dose, enquanto as 
crianças recebem duas 
com um intervalo de 30 
dias entre cada uma. Des-
de 22 de abril deste ano fo-
ram vacinados 8,6 milhões 
de pessoas no Estado. Com 
a ampliação, a meta de 
imunização passa de 9,2 
milhões para 9,6 milhões. 
A campanha mobiliza 37,3 
mil profissionais da saúde, 
estaduais e municipais. A 
estrutura da vacinação ain-
da inclui 3 mil veículos, 
21 ônibus e quatro barcos.
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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 origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.

Paula Fernandes se 
apresentará na Festa 
do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé

De 25 de Julho à 10 de 
Agosto, acontece em 
Tremembé a grande fes-
ta do Senhor Bom Jesus 
2014. Conhecida como 
a maior festa aberta da 

região e pelo recorde de 
público em sua ultima 
edição (2013), o evento 
oferece Shows Gratuitos 
desde artistas
 locais até os mais re-

nomados do país, Praça 
de Alimentação e Par-
que de Diversões. Ve-
nha prestigiar este gran-
de evento na “Praça 
Geraldo Costa no Centro”. 

Confirmado em
Tremembé
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A consulta ao segundo lote 
de restituição do Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
de 2014 estará disponível 
a partir das 9h da próxi-
ma terça-feira (8), no site 
da Receita Federal. O lote 
contempla 1.060.473 con-
tribuintes, somando R$ 1,6 
bilhão. O crédito será de-
positado no dia 15 de julho.
 Além de acessar a página 
da Receita Federal para 

saber se terá a restituição 
liberada neste lote, o con-
tribuinte pode também 
ligar no Receitafone, no 
número 146. Na consulta 
à INTERNET, no Centro 
Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC), é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nesta hipótese, 

o contribuinte pode ava-
liar as inconsistências e 
fazer a autorregulariza-
ção, mediante entrega de 
declaração retificadora.
 Além da restituição do 
Imposto de Renda de Pes-
soa Física de 2014 também 
será liberado na terça-feira 
a consulta aos seis lotes 
residuais (declarações que 
estavam retidas na malha 
fina) de exercícios entre 
2013 e 2008. Com esses 
lotes, o valor total a ser 
liberado no dia 15 será 
R$ 1,8 bilhão e abrangerá 
1.122.154 contribuintes.
 A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate no pra-
zo, deverá requerê-la pela 
INTERNET, por meio 
do Formulário Eletrôni-
co Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou direta-
mente no Portal e-CAC.

Receita libera consulta ao
segundo lote de restituição do IR

Tremembé conquista
02 Micro-Ônibus
escolares novos

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli acom-
panhado da Secretária 
de Educação Cristiana 
Mercadante Esper Ber-
thoud, recebeu na tarde 
desta segunda feira (07) 
dois micro-ônibus esco-
lares novos, que fomen-
tarão a frota de veícu-
los da municipalidade.
Com capacidade para 26 
estudantes sentados, cada 
micro-ônibus, é padro-
nizado conforme a legis-
lação para o transporte 

escolar, foram projetados 
para operar em zonas ru-
rais e também são equipa-
dos com cadeira de rodas, 
cintos de segurança e câ-
mera de ré, por exemplo.
A conquista se deu jun-
to ao Ministério da Edu-
cação, por meio do pro-
grama “Caminho da 
escola” do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação) 
e tem como objetivo re-
novar a frota de veículos 
escolares, garantir se-

gurança e qualidade ao 
transporte dos estudantes 
e contribuir para a redu-
ção da evasão escolar.
O Prefeito Marcelo Va-
queli ressaltou a im-
portância desses novos 
micro-ônibus, “Nossa 
educação merece atenção 
especial, pois os jo-
vens e as crianças
 do nosso município são 
o futuro de nossa na-
ção, estudar é o melhor 
caminho para ser um 
bom cidadão”, finalizou.

Veículos com placas de
final 4 devem ser

licenciados em Julho
Proprietários têm até o 
dia 31 para licenciar o 
veículo. O valor de R$ 
68,48 deve ser pago na 
rede bancária credenciada. 
Quem preferir pode re-
ceber o documento pelos 
Correios, pagando o valor 
de R$ 11 para a entrega
 CarrosProprietários de 
veículos com placas de 
final 4 devem realizar o 
licenciamento obrigató-
rio do exercício 2014 du-
rante o mês de julho. O 
serviço pode ser feito de 
forma eletrônica, com en-
trega do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) pelos 
Correios, ou diretamen-
te nos postos do Detran.
SP e do Poupatempo. 
 De acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo 
o país, todos os veículos 
devem ser licenciados 
anualmente e o porte do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) é obrigatório. No 
Estado de São Paulo, o li-
cenciamento é feito entre 
abril e dezembro, de acor-
do com o final da placa. 
 Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso é 
infração gravíssima (artigo 
230 do CTB): multa de R$ 
191,54, inserção de sete 
pontos no prontuário do 

condutor, além de apreen-
são e remoção do veículo. 
 Já conduzir sem portar o 
documento, mesmo que o 
licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (arti-
go 232 do CTB): multa 
de R$ 53,20, três pontos 
na carteira e retenção do 
veículo até que o docu-
mento seja apresentado. 
 Por isso, é importante que 
o condutor não deixe para 
última hora para regulari-
zar o CRLV, pois a partir 
de 1° de agosto de 2014, 
veículos com final de pla-
ca 4 estarão em situação 
irregular, caso transitem 
sem o licenciamento 2014. 
 PASSO A PASSO – A 
taxa de licenciamento 
para o exercício 2014 é de 
R$ 68,48 e pode ser paga 
pela internet, caixas ele-
trônicos ou nas agências 
dos bancos credenciados 
(Banco do Brasil, Santan-
der, Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank). 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas. 
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 

adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento. 
Quem preferir retirar o 
documento presencial-
mente deve apresentar 
o comprovante de paga-
mento na unidade do De-
tran.SP na qual o veícu-
lo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. 
Nesse caso, será solici-
tado um documento de 
identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios.
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco. 
O passo a passo comple-
to do serviço está dis-
ponível na área de “Veí-
culos” do portal Detran.
SP (www.detran.sp.gov.
br) ou diretamente neste 
link http://migre.me/jf8ip.

Codivap Turismo define
plano de trabalho

O Codivap Turismo rea-
lizou mais uma reunião, 
onde apresentado o plano 
de trabalho e o regimen-
to interno da instituição. 

O próximo encontro acon-
tecerá no dia 15 de ju-
lho, aqui mesmo em Pin-
damonhangaba, cidade 
que preside a instituição. 

Em Pinda, os integrantes 
do Codivap Turismo fa-
rão o City Tour Histórico 
Cultural e conhecerão um 
atrativo de turismo rural.

Produtores agrícolas da região 
investem no planejamento com o

Produza Fácil
O Sebrae-SP e a CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral 
do Estado de São Paulo) 
promoveram três ofici-
nas de apresentação do 
Produza Fácil Agricultu-
ra na região. As ativida-
des realizadas em Jacareí, 
Caçapava e São Luiz do 
Paraitinga atraíram 63 
pequenos agricultores, 
que puderam obter deta-
lhes sobre a ferramenta.
Para o engenheiro agrôno-
mo da CATI Francisco Jor-
ge Pely, responsável pela 
Casa da Agricultura de Ja-
careí, a oficina do Produza 
Fácil Agricultura promo-
vida na semana passada 
na cidade trará benefícios 
duradouros aos 30 par-
ticipantes que estiveram 
na Casa da Agricultura.
“Um dos principais pro-
blemas dos pequenos pro-
dutores é o planejamento. 
Às vezes falta produto, às 
vezes sobra e o produtor 
não consegue controlar. O 
Produza Fácil é uma so-
lução simples, que cabe 
perfeitamente no dia a dia 
do agricultor. A apresen-
tação da ferramenta foi 
bastante clara e os produ-

tores vão poder colocar 
em prática o que apren-
deram para melhorar a 
produção”, disse Pely, que 
coordena a iniciativa na 
CATI junto com o enge-
nheiro agrônomo Eduardo 
Rizek Elias no município.
O Produza Fácil Agricul-
tura - elaborado pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a FAESP/SENAR-AR/SP 
- é um painel de apoio ao 
planejamento da produção 
agrícola, que traz dicas e 
orientações para que o pro-
dutor consiga fazer seu pla-
nejamento de forma sim-
ples e rápida nas culturas 
de hortaliças e fruticultura.
Para Jardel José Busa-
rello, consultor em agro-
negócios do Sebrae SP, o 
treinamento só traz van-
tagens a quem produz ou 
pretende produzir. “Du-
rante a oficina o produtor 
tem contato com concei-
tos quanto produtividade 
por hectare e por metro 
quadrado, ciclo produtivo 
e quantidade de canteiros 
necessários para entregas 
semanais, por exemplo. 
Também são abordados 
temas como a aquisição 
de produtos para a Meren-

da Escolar por meio das 
Prefeituras e as vantagens 
em se possuir a Declara-
ção de Aptidão ao Pro-
naf (DAP)”, comentou.
O kit do Produza Fácil 
contém uma brochura ex-
plicativa, que ensina como 
o produtor deve usar o ma-
terial, um painel de plane-
jamento e papéis adesivos. 
A ferramenta questiona o 
produtor sobre quais são 
os produtos que produz, 
quais são seus comprado-
res e o auxilia a escalonar 
sua produção para atender, 
de forma eficaz, os contra-
tos de compra firmados.
O Produza Fácil Agricul-
tura também ajuda a dei-
xar visível para todos os 
envolvidos na produção 
as etapas a serem cumpri-
das, desde o plantio até a 
colheita. O Sebrae-SP e a 
CATI estão programando 
as futuras oficinas, que de-
verão ser aplicadas nos mu-
nicípios do Litoral Norte.
Mais informações sobre 
o Produza Fácil Agricul-
tura podem ser obtidas 
no Escritório Regional 
do Sebrae-SP em São 
José dos Campos. 
Tel.(12) 3922-2977
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Prefeito de Tremembé 
conquista mais

emendas no valor de 
R$ 1,72 milhões

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli assinou cinco 
novas emendas que irão 
trazer muitas melhorias e 
benefícios para Tremem-
bé. Os valores somam 
R$ 1.752.994,84. A sole-
nidade aconteceu na úl-
tima sexta-feira, 27, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
sede do Governo Paulista.
Entre as conquistas estão 
a revitalização do can-
teiro central da Avenida 
dos Ipês na Flor do Vale 
(R$ 160 mil) e obras de 
infraestrutura na Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro 
(R$ 530 mil). De acordo 
com o prefeito, processos 
licitatórios vão garantir a 
realização dos serviços.

Vaqueli conta que a emen-
da de R$ 250 mil vai resul-
tar na construção do CCI 
(Centro de Convivência 
do Idoso) que é um Pro-
jeto de Responsabilidade 
Social, que visa atender 
o idoso em suas neces-
sidades físicas, sociais e 
mentais, voltados para a 
realidade (bairro, cidade), 
objetivando o resgate da 
cidadania da população 
idosa e promovendo sua 
inserção na sociedade ati-
va, por meio do acesso a 
Cursos, Palestras, Ativi-
dades Física, Orientação 
Nutricional e de Saúde, 
com o propósito de me-
lhorar a qualidade de vida. 
Esse recurso foi possível 

graças ao empenho do pre-
feito junto ao Deputado 
Estadual Samuel Moreira.
No valor de R$ 60 mil 
e resultante de emen-
da de autoria do depu-
tado Padre Afonso, a 
FAMUTRE (Fanfarra 
Municipal de Tremembé) 
vai receber instrumen-
tos e uniformes novos.
Um convênio foi assina-
do junto ao DADE que 
soma R$ 752.994.84, os 
recursos serão destinados 
à realização de obras de 
infraestrutura e revitaliza-
ção da Praça Zuellington 
de Oliveira e na Quadra 
de Esportes da Avenida 7 
de Janeiro, ambas melho-
rias no Jardim Santana.

Codivap revitaliza
encontros

com cidades
Com o objetivo de conhe-
cer ainda mais a realidade 
de cada um dos 44 mu-
nicípios que compõem o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Mantiqueira (CODI-
VAP), o Presidente Vito 
Ardito Lerário vem visi-
tando os municípios con-
sorciados e seus prefeitos.
Entre estes municípios, 
o presidente já esteve 
conversando com os pre-

feitos de Caçapava, Tre-
membé, Guaratinguetá, 
São José do Barreiro e 
São José dos Campos.
Na cidade de Caçapava, o 
prefeito Henrique Rinco – 
em seu primeiro mandato 
– posicionou o presidente 
do CODIVAP sobre seus 
principais projetos, princi-
palmente no que diz respei-
to à diminuição de gastos, 
em relação aos serviços 
de coleta e iluminação. 
Em Tremembé, o prefeito 

Marcelo Vaquelli, salien-
tou todos os desdobramen-
tos criados ao município 
pelos presídios instalados, 
como questões na área da 
saúde e assistência social 
entre outros. Vaquelli tam-
bém salientou o trabalho 
realizado para regularizar 
todas as pendências que o 
município possuía o que 
está possibilitando que a 
cidade possa desenvol-
ver novos projetos e ter 
acesso às verbas federais.

Acessa SP aumenta 
tempo de conexão à

internet para usuários

A partir de terça-fei-
ra, 1º de julho, os usuá-
rios do Acessa SP, pro-
grama de inclusão do 
Governo do Estado, ge-
renciado pela Secreta-
ria de Gestão Pública, 
passam a ter uma hora 
de acesso ininterrup-
to à internet, e não mais 
os 30 minutos de praxe.
O novo tempo de utili-
zação atende a antigas 
solicitações de usuários 
e passa a permitir o de-
senvolvimento de novas 
atividades e parcerias 
no âmbito do Programa, 
como cursos e treina-
mentos que demandem 

mais tempo de conexão.
“Ampliar o tempo de aces-
so à internet para uma 
hora vai nos permitir tam-
bém aumentar nosso le-
que de produtos e, temos 
certeza, elevar o grau de 
satisfação dos nossos usu-
ários pelas novas possibi-
lidades que irão surgir”,
 aposta Waldemir Capu-
to, secretário de Gestão 
Pública.  Segundo ele, a 
projeção é de que até 2015 
todos os pontos do Progra-
ma tenham uma conexão 
de 4 Mbps. Investimen-
tos: A mudança ocorre si-
multaneamente em todos 
os 785 pontos do Acessa 

SP em de todo o Estado. 
A modernização do Pro-
grama, com instalação de 
computadores mais poten-
tes e ampliação do link de 
conexão à internet para 2 
Mbps em 98% dos pontos, 
complementa a inicia-
tiva de oferecer um 
atendimento com mais 
qualidade e acelerar o 
processo de inclusão 
digital em São Paulo.
A alteração não muda as 
demais regras de acesso do 
Programa. Após o término 
do período, caso não haja 
usuários na lista de espe-
ra, é possível renovar o 
acesso por mais uma hora.

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
a partir do dia 23/07/14, 
os pagamentos de docu-
mentos que contenham 
códigos de barras, deve-
rão ser pagos através de 

agência bancária, banco 
postal, lotérica ou internet.
Esclarecemos que 
tal medida, visa as-
segurar a segurança, 
tendo em vista
 várias tentativas de as-
salto, colocando em ris-

co a vida dos munícipes 
e dos servidores muni-
cipais que atuam direta-
mente no recebimento.
Na certeza de con-
tar com a compreensão 
de todos, des-
de já agradecemos.

Tremembé disponibilizará
pagamentos de

documentos através
da Internet e outros 

meios


