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Acessa sp: Tremembé 
inaugura primeiro

posto de internet grátis
Na manhã desta terça-feira 
(17), Tremembé ganhou o 
primeiro posto do Acessa 
SP, programa de inclusão 
digital em parceria com 
o Governo do Estado de 
São Paulo, gerenciado 
pela Secretaria de Gestão 
Pública que disponibiliza 
internet grátis para mora-
dores da cidade. A unidade 
Tremembé está equipada 
com oito computadores e 
possui sistema operacional 
4.0 – que possibilita o uso 
dos computadores por de-
ficientes visuais, internet 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé 
por meio da Secretaria de 
Educação lançou oficial-
mente no último dia 29 de 
maio o Programa FAST- 
Famílias e Escolas Juntas, 
um programa criado há 26 
nos Estados Unidos, pre-
miado pela ONU e hoje 
presente em 22 países.
O objetivo do FAST é tra-
balhar em prol do melhor 
desenvolvimento global da 
criança e do jovem, forta-
lecendo as relações fami-
liares e tornando a família 
aliada e parceira da Esco-
la para o bem do aluno.
O lançamento do Progra-
ma aconteceu na escola 
EMEF Prof. Ernani Gian-
nico contou com a pre-
sença do Prefeito Marcelo 
Vaqueli, da Secretária de 
Educação Cristiana Mer-
cadante Esper Berthoud, 
do Coordenador de rela-
cionamentos do Instituto 
Natura Pedro Ferreira e 
das treinadoras certifica-
das do Programa Elspeth 
Bromilew e Joanne White, 
representando o Instituto 
Tavistock de Londres. O 
evento também foi abri-
lhantado pela presença 
de Secretários Munici-
pais, representantes da 

com 4 Mb de velocidade e 
também está adaptado com 
rampa, corrimão e banhei-
ros acessíveis. A capacida-
de de atendimentos men-
sais é de 2,5 mil pessoas.
A solenidade de inaugu-
ração aconteceu na Sede 
da Secretaria de Ação So-
cial e estiveram presen-
tes, o prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli, a Pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade Andrea 
Vaqueli, o Deputado Es-
tadual Davi Zaia, o su-
perintendente do Acessa 

Unitau, da Secretaria de 
Educação de Jacareí, pro-
fissionais liberais e pes-
quisadores convidados.
Uma noite importan-
te marcada por sonhos e 
desafios. A secretaria de 
educação Cristiana Ber-
thoud, muito emocionada 
fez a abertura do evento:
“É uma noite muito im-
portante, sempre foi um 
sonho meu que a barreira 
que existe entre família 
e escola pudesse acabar, 
acredito que a responsabi-
lidade da educação de nos-
sas crianças e jovens deve 
ser compartilhada. E quan-
do tive a chance de conhe-
cer de perto esse Progra-
ma FAST em Londres, 
percebi que o meu pode-
ria se tornar realidade.” 
Na cerimônia, o Prefeito 
Municipal Marcelo Va-
queli, inaugurou a placa 
que marca a implantação 
do Programa no Muni-
cípio eassinou o termo 
de cooperação com Pe-
dro Ferreira, represen-
tante de Pedro Villares,
 presidente do Insti-
tuto Natura, principal 
apoiadora do Progra-
ma FAST de Tremembé.
 Vaqueli elogiou a traba-
lho da Secretaria de Edu-

SP Emilio Bizon Neto, e 
secretários municipais.
Recentemente, o Aces-
sa SP recebeu o Prêmio 
“Acesso ao Conhecimento 
2013”, pela Fundação Bill 
& Melinda Gates, consi-
derado o Nobel da inclu-
são digital. O Programa 
concorreu com outras 300 
candidaturas de 56 países.
Endereço do Acessa SP 
Local:Rua José Monteiro 
Pato, 325 – Jardim Bom 
Jesus. (Secretaria de Ação 
Social) Horário de Funcio-
namento: 8h00 às 17h00

cação e acredita muito nos 
objetivos e nos resultados 
desse novo Programa im-
plantado na Rede. “É uma 
grande satisfação poder 
trazer um programa desta 
grandeza para a nossa ci-
dade. Tremembé é a pri-
meira cidade brasileira a 
receber o Programa e te-
nho certeza que vai con-
tribuir em muito para as 
nossas famílias e nossas 
escolas”, disse Vaqueli.
Trabalhar com as famílias 
para aumentar o respei-
to das crianças por seus 
pais como a autoridade 
na família; fortalecer os 
vínculo entre pais e filhos 
e a proximidade entre os 
membros da família; re-
duzir conflitos na família e 
construir redes de amizade 
entre os pais promovendo 
a interação das famílias 
são alguns dos objetivos 
do Programa FAST (si-
gla do inglês Família e 
Escola Juntas), éapoiado 
pelo MEC e conta com a 
assessoria técnica do Ins-
tituto Tavistock de Lon-
dres e da fundadora do 
programa, Dr. Lynn Mc-
Donald, que deve vir a 
Tremembé no início do 
ano que vem para acompa-
nhar de perto os trabalhos.

Lançamento do
programa Fast em

Tremembé

Nova unidade do
Banco do Povo paulista 

em Tremembé

Estado oferece a me-
nor taxa de juros do 
país aos empreende-
dores: 0,35% ao mês
Em mais uma parceria en-
tre a Prefeitura Municipal 
e o Governo do Estado, 
foi inaugurado na manhã 
desta segunda feira, (23) 
a unidade Tremembé do 
Banco do Povo Paulista 
(BPP), maior programa es-
tadual de microcrédito do 
país, na Rua Doutor Mon-
teiro, 280 – Centro (Anexo 
ao Rosado Supermerca-
dos). Os empreendedores 
da cidade terão linha de 
crédito inicial à disposição 
no valor de R$ 300 mil.
Na ocasião estiveram 
presentes o Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaque-
li, a Presidente do Fundo 
Social e Primeira dama 
Andrea Vaqueli, o diretor 

executivo do BPP Antô-
nio Mendonça, o Secretá-
rio Adjunto da Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho Eufrozi-
no Pereira, o Gestor do 
BPP de Tremembé Mar-
co Queiroz, Secretários 
Municipais e Vereadores.
Gerenciado pela Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), o 
BPP atende pessoas físicas 
e jurídicas, desde que não 
ultrapassem faturamento 
de R$ 30 mil mensais. As 
linhas de crédito ofereci-
das variam entre R$ 200 
e R$ 20 mil, enquanto o 
prazo de pagamento é de 
até 36 meses. “O nosso 
grande diferencial é a taxa 
de juros de 0,35% men-
sais, a menor de todo o 
mercado financeiro”, afir-
ma o secretário adjunto da 

SERT, Eufrozino Pereira.
Para o diretor-executivo 
do BPP, Antonio Mendon-
ça, o atendimento prestado 
aos clientes pelos agen-
tes de crédito também é 
fundamental para o bom 
desempenho do progra-
ma. “Sem o agente, que 
conhece bem a econo-
mia local e que também 
acompanha o tomador do 
empréstimo, não teríamos 
tanto sucesso”, garante.
O Banco foi lançado em 
outubro de 1999 e, desde 
então, emprestou R$ 1,33 
bilhão para cerca de 350 
mil famílias. O progra-
ma favorece a geração de 
emprego e o aquecimen-
to das economias locais 
por meio da promoção 
de atividades produtivas.
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3672-5734

Tremembé realiza
audiência pública para 
discutir melhorias no 

município

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé convida a popu-
lação para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que irá discu-
tir melhorias e soluções 
para os problemas refe-

rentes a SEGURANÇA 
PÚBLICA no município.
Na ocasião, a Coronel 
Eliane Nikoluk Scha-
chetti estará presen-
te para discutir e ouvir 
os munícipes presentes.

Dia: 30/06 (Segunda-feira)
Horário: 19 horas
Local: Câmara Munici-
pal de Tremembé (Rua 
Bom Jesus, 145 – Centro)
Aguardamos a pre-
sença de todos!
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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.

Audiência públicaTremembé

O Gestor do Sistema 
Único de Saúde do Mu-
nicípio convida para au-
diência pública onde 
será apresentado o 
Balancete Financei-
ro sobre as despesas 
e fonte de recursos apli-
cados na Saúde, bem 
como sobre a oferta e 

produção de serviços 
na rede assistencial pró-
pria e contratada, refe-
rente ao 1º Quadrimestre 
de 2014, que acontece-
rá na Câmara Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, neste muni-
cípio, no dia 25 de Ju-
nho de 2014, às 10h, em 

cumprimento à Lei Com-
plementar nº 141/2012.
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.
Tremembé, 16 de 
Junho de 2014.
José Marcio Arau-
jo Guimarães
Secretário de Saúde

Meta da Secretaria da 
Educação é bater recorde 
do ano passado, quando 
foram arrecadados 1,5 mi-
lhão de peças nas unida-
des de ensino do Estado
As férias para os 4 milhões 
de alunos da rede estadual 
de ensino já começaram. 
Mesmo assim, quem qui-
ser participar da Campa-
nha do Agasalho pode fa-
zer as doações em uma das 
5 mil escolas da Secretaria 
da Educação de São Paulo. 
Em cada uma das unidades, 
há uma caixa para a recep-
ção dos donativos de alu-
nos, pais e comunidades.
Nos últimos seis anos, a 
rede estadual foi respon-
sável por arrecadar 8,7 mi-
lhões de peças de roupas, 
sendo 1,5 milhão só em 

2013. Diante do bom de-
sempenho nas edições pas-
sadas, a expectativa é bater 
outro recorde neste ano.
Para atingir a meta, a 
mobilização dos alunos 
é mais uma vez funda-
mental. A primeira eta-
pa foi a de confecção das 
próprias caixas que re-
ceberão as doações em 
cada unidade de ensino. 
Além do trabalho de cus-
tomização, os estudantes 
também ajudam na divul-
gação da campanha, que
 estimula a arrecada-
ção de cobertores e pe-
ças de vestuários em 
boas condições de uso. 
Todo material recolhi-
do será encaminhado às 
entidades assistenciais, 
hospitais, albergues da 

capital e municípios do 
Estado de São Paulo. A 
campanha é feita em par-
ceria com o Fundo So-
cial de Solidariedade.
“Pelo sétimo ano segui-
do, a Educação apoia a 
Campanha do Agasalho. 
A proximidade do inver-
no e a mudança de tem-
peratura para um clima 
mais frio aumentam as 
doações e também o es-
pírito solidário entre es-
tudantes e comunidade”, 
afirma o secretário 
da Educação, profes-
sor Herman Voorwald.
Além das escolas, a sede 
da Secretaria de Educa-
ção, localizada na Pra-
ça da República, 53, na 
capital paulista, é outro 
ponto de recolhimento.

Campanha do Agasalho
segue nas escolas

estaduais durante as férias
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Corredor Ecológico do Vale do
Paraíba lança campanha para 

deixar um legado permanente da 
Copa do Mundo de 2014

A iniciativa Corredor 
Ecológico do Vale do Pa-
raíba lançou na segunda-
feira (12), a campanha 
“Goleada Ecológica”. É 
uma convocação a toda 
a população do Vale do 
Paraíba para participar 
de forma efetiva dos es-
forços para reflorestar a 
Mata Atlântica da região.
A meta é ousada: plan-
tar cerca de 23 mil árvo-
res nativas, numa área 
equivalente a 14 cam-
pos de futebol que fica-
rão como um legado da 
Copa do Mundo 2014 
para o Vale do Paraíba.
 “Queremos conectar as 
pessoas à ideia que a copa 
mais importante do mun-
do é das árvores. Sem 
elas não temos produção 
de água, de ar limpo, de 
biodiversidade e vida com 
qualidade.  Acreditamos 
que quem é fã de futebol 
também pode ser fã atuan-
te da natureza e, por isso, 
chamamos a campanha de 
Goleada Ecológica”, diz a 
diretora de Comunicação 
do Corredor Maria Zulmi-
ra de Souza.  As escolas já 
estavam participando da 
Campanha mas agora toda 
a população poderá aderir.
 A produção do filme de 
30” ganhou um charme 
extra: artistas gráficos do 

Vale que residem nos Es-
tados Unidos - e trabalham 
em estúdios de animação 
- se engajaram na campa-
nha. Eles resolveram fazer 
a sua doação com trabalho 
e produziram o spot da 
campanha com as mais no-
vas técnicas de animação. 
 A campanha tem o apoio 
da Fibria, que é parceira 
do Corredor Ecológico 
desde a sua criação. “Para 
a Fibria, apoiar iniciativas 
como essa reafirmam o 
nosso compromisso com 
o meio ambiente e as ge-
rações futuras. Cuidar do 
nosso Planeta é garantir 
um futuro melhor para 
todos nós”, afirma Nanci 
Contarini, coordenadora 
de Comunicação da Fibria.
 O Corredor Ecológi-
co do Vale do Paraí-
ba atua no Vale, desde  
2007, com o objetivo de 
mobilizar pessoas, em-
presas e outras institui-
ções para a necessidade 
de se recuperar as flores-
tas da região. O objetivo 
da iniciativa é reconectar 
150 mil hectares de frag-
mentos florestais isola-
dos através do plantio de 
árvores nativas da Mata 
Atlântica. “Sem flores-
ta não há produção de 
água. O desmatamento
 histórico e a ocupação 

desordenada comprome-
teram os recursos hídri-
cos e sem plantio de no-
vas florestas não temos 
como melhorar a quali-
dade ambiental e garantir 
a produção de água. Sem 
floresta não há água”, diz 
a analista ambiental do 
Corredor, Carol Ferreira.
 As árvores serão planta-
das numa área que poderá 
ser visitada pelo público 
e será anunciada no dia 5 
de junho – Dia Mundial 
do Meio Ambiente.  Se-
rão escolhidas espécies 
nativas da Mata Atlân-
tica, historicamente en-
contradas na região, e o 
desenvolvimento das áre-
as plantadas poderá ser 
acompanhado no site do 
Corredor através do Google.
 “A expectativa é que mais 
pessoas, empresas e insti-
tuições conheçam a inicia-
tiva Corredor Ecológico 
do Vale do Paraíba e ve-
nham se engajar para que o 
Vale como um todo possa 
ter mais qualidade de vida 
e também a Mata Atlântica 
de volta à região”, finaliza 
Maria Zulmira de Souza.
 Participar é simples: qual-
quer cidadão ou empresa 
entra no site www.corre-
dordovale.org.br e faz a sua 
doação a partir de uma ár-
vore, no valor de R$ 15,00.

Cartilha do Sebrae-SP ajuda 
lojista a vender mais no

Dia das Mães
Material ensina a organi-
zar a loja, dá dicas deta-
lhadas para aperfeiçoar o 
atendimento e atrair mais 
clientes na segunda data 
mais importante para o 
comércio varejista. O Se-
brae-SP acaba de lançar a 
cartilha Venda Melhor Dia 
das Mães. Com dicas de 
atendimento para o lojis-
ta proporcionar uma boa 
experiência de compra 
aos clientes, o material 
vai auxiliar o empresário 
e ajudá-lo a aumentar as 
vendas no seu empreen-
dimento naquela que é a 
mais importante data para 
os comerciantes depois do 
Natal. “Eventos sazonais 
como o dia das Mães tra-
zem desafios e oportuni-
dades para o varejo porque 
a demanda em datas como 
essa tem uma grande varia-

ção. É o grande momento 
de aparecer para o público 
de uma forma mais osten-
siva”, afirma o superinten-
dente do Sebrae-SP, Bruno 
Caetano. De organização 
da loja à importância do 
bom atendimento e uma 
vitrine vendedora, o ma-
terial concentra valiosas 
orientações para que o em-
presário aprenda a montar 
kits para cada tipo de mãe, 
além de evidenciar sua 
empresa e produtos gas-
tando bem pouco ou ainda 
a custo zero – apenas ensi-
nando como usar e abusar 
da criatividade. Para obter 
a cartilha na internet aces-
se o endereço http://sebr.
ae/sp/vm_dmaes2014. 
É necessário colocar o 
CNPJ da empresa. Dicas 
para o empresário ven-
der mais no Dia das Mães

- Use truque de luz e mo-
vimento: tudo o que pisca 
e se move chama a atenção
- Tenha embalagens es-
peciais e diferenciadas
- Todos os dias modi-
fique algo pequeno, 
isso chamará a atenção 
de pedestres regulares
- Na vitrine, exiba itens 
com pequenas placas 
explicando o produto
- Use iluminação forte 
para que as pessoas pos-
sam ver o que está à venda
- vitrines custam dinhei-
ro: limpe-as por dentro 
e por fora semanalmente
- Ofereça kits com produtos 
para diferentes tipos de mãe
- Coloque produtos em 
expositores diferenciados, 
com ofertas irresistíveis
- Otimize o fluxo das 
pessoas na loja e orga-
nize a fila do pacote.

Novas regulamentações da 
Anatel alterarão o cenário 

da telefonia móvel

Criada em 1997, a Anatel 
(Agência Nacional de Te-
lecomunicações) passa por 
intensas mudanças que al-
terarão substancialmente 
as regras de acesso e uso 
do espectro radioelétri-
co para o cidadão comum 
e, principalmente para o 
cliente corporativo priva-
do. Com pouca visibilida-
de, o cliente corporativo 
privado pode sair perden-
do em termos de quantida-
de de espectro destinada a 
suas atividades - embora 
seja um contumaz paga-
dor de impostos e gera-
dor de empregos e renda 
para a nação brasileira.
Em termos estruturais, a 
visão do Governo Federal 
em licitar concessões para 
que o setor privado ex-
plore o serviço de teleco-
municações no Brasil não 
está errada, e inclusive é o 
modelo de gestão adotado 
em países como Estados 
Unidos e em muitos outros 
da Comunidade Européia. 
O calcanhar de Aquiles 
aqui no Brasil tem sido a 
fiscalização dos contratos 
não somente por parte da 
Anatel, mas também por 
parte do Ministério Pú-
blico Federal e Ministério 

da Justiça (Cade), que têm 
assistido passivamente a 
má qualidade do serviço, a 
concentração nas mãos de 
poucas empresas que mina 
a concorrência e o poder 
de escolha do consumidor.
Multas. Não, não assus-
tam as operadoras. Aqui 
no Brasil podem recorrer 
indefinidamente e arrastar 
processos milionários por 
décadas. Esse concurso 
de fatores tornou o Bra-
sil o paraíso das opera-
doras de telefonia móvel.
Recentemente na Fran-
ça, uma pequena opera-
dora de telefonia móvel, 
para entrar no mercado e 
ter um diferencial, ofer-
tou aos consumidores das 
concorrentes um upgrade 
de pacotes de dados de 
3G para 4G gratuitamente. 
Enquanto em países onde 
o consumidor é respeitado 
porque o governo estimula 
a concorrência, aqui assis-
timos a concentração do 
serviço nas mãos de pou-
cos e o total desestímulo 
ao pequeno prestador de 
serviço. Quando veremos 
uma atitude dessa aqui no 
Brasil? Dificilmente. Veja-
mos, por exemplo, o caso 
das operadoras de pequeno 

porte outrora detentoras da 
outorga do Serviço Móvel 
Especializado, em vias 
de ser extinto pela Ana-
tel, cuja prestadora mais 
conhecida é a Nextel que 
ano passado passou a ser 
uma prestadora de Serviço 
Móvel Privativo (opera-
dora de telefonia móvel). 
Recentemente teve que se 
unir a Vivo para não nau-
fragar no mar incerto da 
concorrência com gigan-
tes. O que dizer então das 
empresas de pequeno por-
te detentoras da Outorga 
de Serviço Limitado Es-
pecializado que atendem 
em grande parte ao con-
sumidor de serviços de te-
lecomunicações corpora-
tivos? A tendência é cada 
vez mais pagarem novos 
impostos que a Anatel pre-
tende criar - fato que torna 
a competitividade menor 
e favorece a continuidade 
da má qualidade e a falta 
de alternativas ao consu-
midor - que paga muito 
caro por serviços de pés-
sima qualidade. Adriano 
Facchini é empresário de 
telecomunicações e presi-
dente da Associação das 
Empresas de Radiocomu-
nicação do Brasil - Aerbras 

Poupatempo de Tremembé 
atende 200 pessoas

no primeiro mês

Em 30 dias de funciona-
mento, o Poupatempo do 
Empreendedor de Tre-
membé atendeu aproxi-
madamente 200 pesso-
as. Foram efetuadas 27 
aberturas de empresas, 
84 solicitações do MEI 
(Micro Empreendedor 
Individual) e 99 pesso-
as se informaram sobre o 
Banco do Povo e cursos 
e palestras do SEBRAE.
Era de 20 dias o prazo 
para concluir o processo 
de inscrição como Micro-
empreendedor Individual 
antes do Poupatempo do 
Empreendedor. Agora, o 
contribuinte apresentan-
do o RG, CPF, Título de 
Eleitor e comprovante de 
endereço, em 30 minutos 
sai do Poupatempo com o 
CNPJ e se optar, com a se-
nha para emissão da nota 
fiscal eletrônica, ou seja, 
plenamente regularizado 
e pronto para trabalhar.
O agente de desenvol-
vimento ressalta que o 
município de Tremembé 
está embasado nas polí-
ticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento 
econômico sustentável 
buscando atender às de-

mandas dos empreende-
dores que pretendem abrir 
ou ampliar o seu próprio 
negócio no município, 
especialmente os microem-
preendedores individuais.
“Iniciativas como esta 
inserem definitivamente 
Tremembé no rol dos mu-
nicípios brasileiros que 
reúne esforços na busca 
de soluções para o de-
senvolvimento econômi-
co e social por meio de 
parcerias comprometidas 
com o desenvolvimento 
da cidade e bem-estar da 
população”, acrescenta. 
“O projeto do Poupatem-
po do Empreendedor é 
exemplo de sucesso gra-
ças ao comprometimento 
dos parceiros, Sebrae/SP e 
Prefeitura de Tremembé.”
A instalação
Tremembé recebeu o Pou-
patempo do Empreende-
dor em 25 de abril. Entre 
as vantagens proporcio-
nadas, o cidadão ganhará 
uma série de facilidades 
que prometem desburocra-
tizar os processos de aber-
tura de uma empresa. “É 
de fundamental importân-
cia à criação de um espaço 
único de atendimento onde 

o empreendedor de Tre-
membé possa regularizar 
suas atividades e ter aces-
so facilitado à informação, 
orientação e qualificação, 
estimulando a formaliza-
ção e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos 
negócios, resultando em 
geração de emprego e dis-
tribuição de renda”, disse 
o gerente do Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos, 
José Fabio Tau Junior.
O objetivo é orientar em-
preendedores, simplifi-
cando os procedimentos 
de registro de empresas 
no município. “O Bra-
sil é um dos países mais 
burocráticos do mundo 
no que diz respeito ao 
processo de abertura de 
empresa. O Poupatempo 
do Empreender possibi-
litará que atividades em-
presariais de baixo risco 
sejam abertas em apenas 
20 minutos”, explica.
O Poupatempo do Em-
preendedor de Tremem-
bé funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
na Rua Doutor Monteiro, 
260, Centro. (ao lado do 
Rosado Supermercados)



16-30 de Junho de 2014 página 4A GAzetA de tremembé

Convênio vai beneficiar
deficientes visuais da

Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba

Próvisão passar a ser refe-
rência na perícia de usuá-
rios que buscam gratuida-
de no transporte público
O Próvisão e a EMTU 
(Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos) 
oficializaram a parceria 
que isenta da tarifa do 
transporte intermunici-
pal pessoas com defici-
ência visual da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Com esse bene-
fício, as pessoas com de-
ficiência poderão viajar 
gratuitamente nos ônibus 
da EMTU para as cida-
des do Vale do Paraíba.
Com esse convênio, o Pró-
visão passa a ser a unida-
de de referência para as 
perícias dos deficientes 

visuais, que buscam o be-
nefício. Assim, a entidade 
vai atender a demanda de 
toda a Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba.
Após a passagem pela 
perícia e a emissão do 
laudo, o usuários serão 
encaminhados ao Capes 
(Unidade EMTU) para a 
aprovação e emissão da 
carteirinha. Caso o defi-
ciente necessite de acom-
panhante, poderá colocar 
o nome de duas pessoas 
para acompanhá-lo, tam-
bém de forma gratuita.
O Capes está locali-
zado na Rua Itororó, 
186, no Jardim Paulista.
E x i g ê n c i a s
Para o benefício da gra-
tuita, o deficiente necessi-

ta do laudo, emitido pelo 
Próvisão e a comprova-
ção de que o usuário não 
está trabalhando, além 
de documentos pessoais.
Em caso de aprovação, 
o passageiro passa a ter 
isenção assim como o 
acompanhante incluído no 
serviço. Referência na re-
gião do Vale do Paraíba, a 
instituição está atualmente 
entre as oito do Estado re-
conhecidas pelo serviço de 
excelência na área de rea-
bilitação visual. Serviço: 
Gratuidade para transporte 
público na Região Metro-
politana do Vale do Paraíba
Próvisão – Av. Andrô-
meda, 3.061 – Bos-
que dos Eucaliptos
Tel. (12) 3919-3200

Caminhada Solidária
arrecadou doações para 

Campanha do
Agasalho em Tremembé

Ação do Fundo Social de 
Solidariedade e Grupo de 
Escoteiros de Tremembé 
mobilizou moradores dos 
bairros Jardim Santana e 
Parque das Fontes com o 
slogan “Dê uma mãozinha 
para ninguém passar frio!”
Na manhã do último dia 24 
, a primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé, Andrea Vaqueli, 
participou da Caminhada 
Solidária, em prol da Cam-
panha do Agasalho 2014, 
nos bairros Jardim San-
tana e Parque das Fontes.
Acompanhada de volun-

tários, Andrea Vaqueli 
caminhou com o Gru-
po de Escoteiros de Tre-
membé, que não mediram 
esforços para recolher 
as doações dos mora-
dores durante o trajeto.
“Parcerias como essas são 
sempre muito bem-vindas. 
Além disso, o evento foi 
um sucesso. Agradecemos 
a participação de todos”, 
disse a primeira-dama.
Para a realização da Cam-
panha do Agasalho, o 
Fundo Social conta com 
o apoio das Secretarias 
de Estado, de empresários 
e da sociedade civil. As 

peças arrecadadas estão 
sendo doadas no Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Tremembé, na Rua 
José Monteiro Patto, 325 
– Jardim Bom Jesus – no 
período das 8h as 16h.
Para os moradores dos 
bairros Maracaibo, Flor 
do Campo, Poço Grande, 
Kanegae, Alberto Ronco-
ni e Mato Dentro, dirigir 
-se ao CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) Rua 23, nº 121 – 
Maracaibo no período das 
8h as 16h. A Campanha 
perdurará até o termino 
do material arrecadado.

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé comunica que fun-
cionará em horário excep-
cional durante os dias de 
jogo da seleção brasileira 

durante a Copa do Mundo 
de 2014. O decreto, assi-
nado pelo prefeito Marce-
lo Vaqueli, determina que 
os órgãos da administra-
ção pública funcionem das 

8h às 14 horas, exceto para 
os serviços essenciais que 
não admitem paralisação e 
também para os órgãos que 
desempenham suas fun-
ções em regime de escala.

Tremembé altera horário de
funcionamento da Prefeitura 
nos dias de jogo do Brasil

Fundo social, Sabesp e
escola Manuel Cabral
realizam campanha do

agasalho em Tremembé

Numa parceria entre o 
Fundo Social, Sabesp e 
Escola Manuel Cabral foi 
realizado no último dia 
30, uma gincana com os 
alunos a fim de arrecadar 
peças de roupas, edredons 
e cobertores para a Cam-

panha do Agasalho 2014. 
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade de 
Tremembé, Andrea Va-
queli acompanhada
 da Diretora da 
unidade de ensino Ro-

seli Aparecida Alves 
Vianna realizou a entre-
ga de uma bicicleta para 
o aluno Gabriel Tole-
do de Alvarenga (1º 
C) de 16 anos e mora-
dor do bairro Aterrado, 
vencedor da Gincana.

Cras - projetos e
cursos gratuitos

O CRAS (Centro de Re-
ferencia de Assistência 
Social) é uma unidade de 
proteção social básica do 
SUAS, que tem por obje-
tivo prevenir a ocorrência 
de situações de vulnerabi-
lidade e riscos sociais nos 
territórios, por meio do de-
senvolvimento de poten-
cialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, 
e da ampliação do acesso 
aos direitos de cidadania.
Esta unidade pública do 
SUAS é referência para o 
desenvolvimento de todos 
os serviços socioassisten-
ciais de proteção básica do 
Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS, no 
seu território de abrangên-
cia. Estes serviços, de ca-
ráter preventivo e proativo, 
podem ser ofertados dire-
tamente no CRAS, desde 
que disponha de espaço 
físico e equipe compatível.
O CRAS – Centro de 
Referencia de Assistên-
cia Social de Tremem-
bé fica localizado a Rua 
23 nº 121 – Maracaíbo, 
Telefone 3674-3051.
- O território do 
CRAS abrange os se-
guintes bairros:
- Maracaíbo I

- Maracaíbo II
- Jardim Alberto Ronconi
- Flor do Campo
- Poço Grande
- Naldi e Pinheirinho
Mais dados da uni-
dade Tremembé:
- Cerca de 730 fa-
mílias cadastradas
- 120 Integrantes dos 
Projetos – PAIF, aten-
didos semanalmente.
- Demanda mensal de 
60 a 100 atendimentos
- De 150 a 300 atendimen-
to ao mês – Cadastro, Re-
cadastro e consulta do pro-
grama BOLSA FAMILIA.
- Hoje são ofertados no 
CRAS cerca de 05 Pro-
jetos executados com 
recursos do PAIF e da 
Prefeitura. São eles:
Projeto URUCUNGO - 
Aula de Capoeira - Tra-
balha com crianças e 
adolescentes do território.
Horário de Atendimen-
to:Segunda as 09:00 da 
manhã e 13:30 da Tarde.
Projeto Vovô Feliz – Tra-
balha com Idosos, são 
desenvolvidas atividades 
culturais de lazer e de 
apoio psicosocial. Horá-
rio de atendimento:Toda 
última segunda feira do 
mês as 09:00 da manhã.
Projeto Renovação e Vida 

– Trabalha com Mulheres, 
é realizado um trabalho 
de valorização pessoal, 
buscando a renovação da 
auto-estima.Horário de 
Atendimento: Toda quar-
ta feira as 13:00 horas.
Projeto Meu Espaço – Tra-
balha valores, limites, auto 
estima com crianças e ado-
lescentes. Horário de Aten-
dimento: Toda quinta feira 
as 09:00 e 10:00 da manhã 
e a tarde em dois horá-
rios: 13:00 e 14:00 horas.
Grupo de Ginástica - Ati-
vidade Física e esportiva 
para Mulheres – Toda sex-
ta feira as 08:00 da manhã.
Todos os Projetos são exe-
cutados sobre a supervisão 
da Coordenadora, e equipe 
técnica que dispõem de As-
sistente Social, Psicóloga, 
organizadora Administra-
tiva e Secretaria de Ação 
Social. As atividades são 
planejadas em conjunto 
com os grupos e tem como 
características o trabalho 
preventivo com as famílias 
e seus membros, inserção
 em programas e benefícios 
sociais, além de capacita-
ção técnica e projetos de 
geração de renda. Seguin-
do todas as orientações 
Técnicas das Normas Ope-
racionais e da Tipificação.


