
A GAzetA de tremembé
ANO XXIV 16-31  DE AGOSTO DE 2014   Nº 144/25   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO      DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00 

Campanha “Ilumina 
Tremembé” fará troca 
de todas as lâmpadas 
queimadas na cidade

A EDP Bandeirantes em 
parceria com a prefeitura 
de Tremembé realizará a 
troca de todas as lâmpadas 
queimadas e as que estive-
rem em mal funcionamen-
to nos postes da cidade. 
A campanha denomina-

da “Ilumina Tremembé”  
também realizará a repa-
ração de globo quebrado 
ou solto, lâmpada acesa 
durante o dia, lâmpada 
oscilante e mais de uma 
lâmpada apagada alter-
nada ou em sequência.

Colabore, se você mora ou 
transita em algum local da 
cidade onde as luzes estão 
apagadas, anote o número 
do poste, endereço e um 
ponto de referência e envie 
para nosso email: ouvido-
ria@tremembe.sp.gov.br

Tremembé anuncia
primeiro loteamento
industrial da região

O C.I.LO chega com a 
proposta de unir seguran-
ça e comodidade para que 
a empresa possa focar suas 
energias em fortalecer 
seu negócio. Investidores 
podem ser beneficiados 
com incentivos fiscais. O 
empreendimento será lan-
çado no final de agosto
Tremembé será sede do 
primeiro loteamento in-
dustrial da região que 
será instalado na Rodovia 
Washington Luiz, estrada 
velha Rio-São Paulo, en-
tre Pindamonhangaba e 
Taubaté. Projeto pioneiro 
em sua modalidade na re-
gião, o C.I. LO - Comple-
xo Industrial e Logístico 
de Tremembé foi desen-
volvido para atrair inves-
tidores para um complexo 
empresarial fechado com 
total segurança e serviços 
complementares que vão 
facilitar o desenvolvimen-

to de empresas e indústrias.
A área tem cerca de 200 
mil metros quadrados, 
no início da estrada ve-
lha Rio-SP, próximo 
ao trevo da Gurilândia. 
São lotes industriais que 
podem variar entre 
1.200 m² e 3.000 m² pre-
parados para atender em-
presas dos mais variados 
segmentos. O CILO traz 
consigo a marca da Temax 
Empreendimentos, cons-
trutora especializada em 
atividades de infraestru-
tura de loteamentos, com 
mais de 30 anos de experi-
ência em projetos por todo 
o estado de São Paulo.
O complexo empresarial 
pretende atrair empresas 
com uma oferta de vários 
serviços como rede de 
monitoramento por câme-
ras em todo o perímetro, 
portaria blindada com di-
lacerador de pneus e equi-

pe de segurança 24 horas. 
Também podem fazer par-
te do pacotes restaurante, 
posto de combustível e 
serviços de manutenção 
predial, permitindo às em-
presas focar sua energia 
em ampliar seu negócio.
Meio Ambiente - O com-
promisso com a susten-
tabilidade também estão 
previstos no projeto onde 
constam ações como o 
reuso de água e a insta-
lação de lâmpadas inte-
ligentes, além de prever 
o uso de material e acor-
do com as normas am-
bientais na construção.
Atração de empresas - Vale 
lembrar que o município de 
Tremembé criou a a Lei de 
Incentivo à Indústria (Lei 
Complementar 253/13, de 
21 de fevereiro de 2013), 
tornando-se mais atrati-
va para a chegada de no-
vos empreendimentos.

Tremembé Obras da
Quadra Coberta no

Jardim dos Eucaliptos 
continuam a todo vapor

As obras do Centro de La-
zer do Trabalhador “João 
Batista do Nascimento 
Lima”, a popular Quadra 
Coberta no Jardim dos 
Eucaliptos continuam a 
todo vapor. Com a super-
visão quase que diária 
do prefeito Marcelo Va-
queli, as primeiras qua-
dras começam a aparecer 
aos olhos da população. 
Quem passar pelo local já 
vai visualizar as obras da 
quadra poliesportiva, da 
quadra de vôlei de areia, 
do playground, da lan-
chonete e dos vestiários.
A previsão de entrega é 
para dezembro de 2014.
O valor do investimen-

to é de R$ 1.545.885,66 
realizado através de um 
convênio com o DADE 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento 
das Estâncias) da Se-
cretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.
Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, o investimento 
servirá para reforma com-
pleta na quadra coberta 
e na pista de Atletismo 
e construção de pista de 
skate,  quadra de areia,  
pista de salto, quadra po-
liesportiva, playground, 
lanchonete, sani-
tários e vestiários.
O Prefeito Marcelo Va-

queli comentou o anda-
mento das obras.  “Estou 
bastante satisfeito com 
andamento das obras deste 
que era um antigo sonho 
de Tremembé, espero en-
tregar o mais rápido pos-
sível esta importante fer-
ramenta de esporte, lazer e 
entretenimento e que auxi-
lia a tirar muitos jovens da 
ociosidade, criminalidade 
e do mundo das drogas. 
Assim como esta, iremos 
revitalizar outras quadras 
poliesportivas em outros 
bairros e assim dissemi-
nar as várias modalidades 
esportivas entre os habi-
tantes de nosso municí-
pio” finalizou o gestor.

Ibope: Dilma tem 34%
Marina, 29% e Aécio 19%

Pesquisa Ibope divul-
gada ontem, dia 26, 
mostra a ex-senadora Ma-
rina Silva (PSB) em se-
gundo lugar na corrida 
presidencial, com 29% 
das intenções de voto. É 
a primeira pesquisa que 
o instituto faz depois da 

morte do ex-governador 
de Pernambuco Eduardo 
Campos e da definição de 
Marina como candidata 
a presidente pelo partido. 
Também é o primeiro le-
vantamento feito após o 
início do horário eleitoral 
gratuito na TV e no rádio.

A presidente Dilma 
Rousseff (PT), que bus-
ca a reeleição, lide-
ra a disputa, com 34%. 
O senador Aécio Ne-
ves (MG), candidato 
pelo PSDB, caiu do se-
gundo para o tercei-
ro lugar e tem 19%.

Prefeitura de Tremembé
abre processo para

concessão de boxes do 
Mercado Municipal

Para ter acesso ao 
EDITAL de concessão 
de boxes do Mercado 

Municipal Vergílio Ti-
relli Neto e mais infor-
mações entre no site 

oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Tremembé: 
www.tremembe.sp.gov.br
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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.

Eduardo Campos morre 
em acidente aéreo

O candidato à Presidên-
cia da República, Eduardo 
Campos (PSB) morreu na 
manhã desta quarta-fei-
ra em um acidente aéreo 
em Santos (SP). O ex-go-
vernador de Pernambuco 
saiu do Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio de Janei-
ro, para um compromisso 
no Guarujá (SP). O piloto 
tentou aterrisar, mas devi-
do ao mau tempo, arreme-
teu e fez um novo proce-
dimento de aproximação. 
Nesse momento, o jato 
caiu próximo ao Canal 3, 
bairro nobre de Santos, 
sobre uma academia de 
ginástica na Rua Vahia 
de Abreu, no Boqueirão. 
Além de Campos, também 

morreram no desastre aé-
reo o fotógrafo Alexandre 
da Silva, o assessor Car-
los Augusto Leal Filho 
(Percol), os pilotos Ge-
raldo da Cunha e Marcos 
Martins; Pedro Valada-
res Neto e Marcelo Lira.
Segundo a Agência Na-
cional de Aviação Civil 
(Anac), os certificados de 
aeronavegabilidade e a ins-
peção anual de manuten-
ção estavam em dia. O jato 
pertence ao Grupo An-
drade Empreendimentos 
e Participações, com sede 
em Ribeirão Preto, mas es-
tava à disposição da comi-
tiva de campanha do can-
didato Eduardo Campos.
Repercussão: A morte de 

Campos deixou políticos 
e partidários estarrecidos. 
A presidente Dilma Rou-
seff cancelou sua agenda 
por 3 dias, outro candida-
to Aécio Neves também 
cancelou compromissos.
O enterro do candidato do 
PSB à Presidência, Edu-
ardo Campos, e de mais 
três vítimas do acidente 
aéreo em Santos deverá 
ser no domingo à tarde. 
Os corpos  devem chegar 
em Recife no sábado de 
manhã serão velados em 
uma tenda, que será mon-
tada na Praça da Repúbli-
ca, em frente do Palácio do 
Campo das Princesas, sede 
do governo de Pernambu-
co. O arcebispo de Olinda 
e Recife, Dom Fernando 
Saburido, celebrará a mis-
sa de corpo presente no 
domingo. Depois o corpo 
seguirá para o Cemitério 
Santo Amaro, em carro 
aberto do Corpo de Bom-
beiros. A viúva de Carlos 
percol, Cecília ramos, dis-
se que a família concordou 
em fazer o velório de forma 
coletiva. Segundo Cecília, 
as famílias das outras víti-
mas também concordaram 
com o velório em conjunto. 

Nota de imprensa da
Secretaria de Segurança

Pública de SP
O Instituto Médico Legal 
de São Paulo começou na 
noite desta quarta-feira 
(13/8) a trabalhar na iden-
tificação dos corpos das 
sete vítimas do acidente 
de avião ocorrido em San-
tos: o candidato à Presi-

dência Eduardo Campos, 
quatro assessores, piloto e 
copiloto. Parte dos restos 
mortais chegou às 20 ho-
ras ao IML Central, onde 
era aguardada por uma 
equipe de 30 profissionais 
de perícia. Quatro peritos 

da Polícia Federal estão 
apoiando os trabalhos. A 
realização dos exames de 
DNA ficará sob a respon-
sabilidade de 10 peritos 
criminais do Instituto de 
Criminalística, especialis-
tas em genética forense. 
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Abono salarial 2014/2015
já pode ser recebido

O Ministério do Trabalho 
e Emprego começa a pa-
gar a partir de hoje (15) 
o abono salarial do exer-
cício 2014/2015. A esti-
mativa é que cerca de 23 
milhões de trabalhadores 
tenham direito ao bene-
fício e o montante a ser 
pago será cerca de R$ 17 
bilhões. De acordo com a 
pasta, no atual exercício, 
o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat) an-
tecipou o pagamento, que 
anteriormente era feito em 
agosto. Outra mudança no 
calendário é que os traba-
lhadores que recebem o 
benefício em conta-cor-
rente vão ter o depósito 
em suas contas de acordo 

com o mês de aniversário, 
a partir do dia 15 de julho.
Podem receber o benefício 
trabalhadores que tiveram 
os dados informados na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais) e 
que atendam aos seguin-
tes critérios: cadastro no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos; ter trabalhado 
com carteira assinada ou 
ter sido nomeado efetiva-
mente em cargo público 
durante, pelo menos, 30 
dias no ano-base para em-
pregadores contribuintes 
do PIS/Pasep (empregado-
res cadastrados no CNPJ); 
e ter recebido em média 
até dois salários-mínimos 
de remuneração mensal 
durante o período traba-

lhado. O valor do abo-
no é um salário-mínimo.
Trabalhadores inscritos 
no PIS recebem o abono 
salarial nas agências da 
Caixa e os inscritos no 
Pasep recebem nas agên-
cias do Banco do Brasil, 
de acordo com o calen-
dário de pagamento. Os 
inscritos no PIS que tive-
rem Cartão Cidadão com 
senha cadastrada, também 
podem fazer o saque em 
lotéricas, caixas de auto
-atendimento e postos do 
Caixa Aqui. Os inscritos 
devem apresentar um do-
cumento de identificação 
e o número de inscrição 
no PIS ou Pasep. O prazo 
final para sacar o abono é 
dia 30 de junho de 2015.

Parceria Prefeitura e
Senai abre cursos

gratuitos para Inspetor de 
Qualidade e Assistente

de Contabilidade

Em mais uma parceria 
com o SENAI, a Prefei-
tura Municipal através 
da Secretaria de Ação 
Social abre vagas para 
os seguintes cursos:
- INSPETOR DE QUALI-
DADE (CARRETA) = 20 
VAGAS (INÍCIO 04/09/14 
E TÉRMINO 31/10/14)
- ASSISTENTE DE CON-

TABILIDADE = 32 VA-
GAS (INÍCIO 15/09/14 
E TÉRMINO 27/11/14)
Início das inscrições dia 
20 de Agosto de 2014, 
das 8h as 17h, na Se-
cretaria de Ação Social 
localizada na Rua José 
Monteiro Passos, 325 – 
Jardim Bom Jesus Telefo-
nes : (12) 3674.3910 (12) 

3674.3660 (12) 3672.4665
Critérios para inscrições:
- TER ENSINO FUNDA-
MENTAL COMPLETO;
- TER 16 ANOS 
C O M P L E T O S ;
Documentos Necessários:
- Declaração escolar;
- Comprovante de 
endereço (xerox);
- Xerox RG e CPF;

Max Constâncio & Constâncio Ltda. – ME, CNPJ: 12.636.119/0001-34 
Torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB a Licença - Renovação Simplificada de Licença de 
Operação - para atividade de Fabricação de móveis com predominância 
em madeira. Localizada na R. Santa Terezinha, nº 216, Vila Santo Antô-
nio, no município de Tremembé-SP.

Prefeitura de Tremembé 
zera demanda de exames 
de ressonância magnética

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Saúde, marcou cerca de 
32 exames de ressonância 
magnética. Havia uma de-
manda reprimida do exa-
me de alto custo, do perío-
do de 6 meses, que já está 
sendo realizado desde o 
dia 18 de agosto no UNEP 
de São José dos Campos.
A Prefeitura também for-
nece aos pacientes o ser-
viço de transporte que 
busca os munícipes em 
casa. Esse “mutirão” so-
mente foi possível graças 
ao empenho e esforço do 

prefeito Marcelo Vaqueli 
e do secretário de saúde 
José Marcio junto aos ór-
gãos competentes. Nor-
malmente o município 
agenda uma média de 3 
exames/mês, vagas es-
sas disponibilizadas atra-
vés do sistema CROSS 
da Secretaria de Estado 
da Saúde o que ocasiona 
uma demora considerável.
 “Graças a Deus zeramos 
a demanda de exames. 
Estamos trabalhando com 
muito empenho e deter-
minação para melhorar 
a saúde em Tremembé e 

oferecer um atendimento 
digno a população, pois 
a saúde é uma das prio-
ridades da nossa admi-
nistração”, comentou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.  
De   acordo com o secre-
tário de Saúde, José Már-
cio, todas as solicitações 
de exames de ressonância 
magnética foram marca-
das. “Haviam pessoas que 
aguardavam há muito tem-
po para realizar o exame, 
nós zeramos a demanda e 
atendemos todas as pes-
soas que necessitavam 
fazer o exame”, explicou.

Decisão de Alckmin de
reduzir a vazão de água no 

rio Jaguari vai afetar
cidades da região

Pindamonhangaba, Tauba-
té e outras cidades da re-
gião poderão ficar sem 
água. Segundo a decisão 
do governo de São Paulo 
de limitar a vazão de água 
do rio Jaguari causará este 
problema em pelo menos 
15 municípios paulistas, 
segundo o ONS (Opera-
dor Nacional do Sistema).
De acordo com o órgão, 
que controla a operação 
das usinas no Brasil, o 
esvaziamento de reser-
vatórios antes do final 
da estação seca causa-
rá um colapso em outros 
43 municípios do Rio.
Do lado elétrico, diz que 
a medida reduz geração 
de energia suficiente para 
uma cidade de 550 mil ha-

bitantes. Além de Pinda-
monhangaba, seriam afe-
tadas cidades como São 
José dos Campos, Taubaté 
e Guaratinguetá. O gover-
no paulista afirma que todo 
o Vale do Paraíba preci-
sa de metade da água que 
está sendo lançada pelo Ja-
guari e que, por isso, não 
faltará água para a região.
O impasse preocupa o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Vito Ardito Lerário 
(PSDB), que vai se reunir 
com membros do Consór-
cio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Pa-
raíba para tratar do assun-
to, segundo assessores.
O superintendente do 
consórcio, Mário Viei-
ra, diz que prefeitos do 

Vale do Paraíba querem 
saber sobre o real risco 
de desabastecimento. O 
vice-presidente do Comi-
tê das Bacias Hidrográ-
ficas do Rio Paraíba do 
Sul, Luiz Barreti, diz que 
o quadro preocupa já em 
curto prazo. Segundo ele, 
o rio pode secar até no-
vembro com a vazão atual.
O Estado pretende interli-
gar o reservatório do Jagua-
ri, na bacia do Paraíba do 
Sul, ao sistema Cantareira.
Barreti diz que, ao poupar 
o Jaguari, outros reserva-
tórios como Paraibuna, 
Santa Branca e Funil são 
penalizados (assim como 
diz o ONS). “O risco é 
esgotar os reservatórios 
e não chover em 2015.
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Estado emprega mais
de 30 mil pessoas no

primeiro semestre
PATs ofereceram 313,7 
mil vagas; crescimento 
de 18,9% no comparativo
A Secretaria estadual do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), por 
meio dos Postos de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PATs), inseriu 30.880 
cidadãos no mercado de 
trabalho no primeiro se-
mestre deste ano. No 
total, foram oferecidas 

313.793 vagas - 18,9% a 
mais no comparativo com 
o mesmo período de 2013.
“Entre os setores que mais 
empregaram, estão servi-
ços, indústria e comércio. 
São contratações em todos 
os níveis de escolaridade, 
com ou sem experiên-
cia”, afirma o secretário 
de Estado do Emprego, 
Tadeu Morais. As vagas 
mais ofertadas foram aten-

dente de lanchonete, ali-
mentador de linha de 
produção, auxiliar adminis-
trativo, de cozinha, de lim-
peza, porteiro e vendedor.
Também houve progres-
so no número de pessoas 
que participaram de en-
trevistas e processos se-
letivos. Foram 586.110 
encaminhados. Onze mil 
a mais que o primeiro se-
mestre de 2013. Confira:

Secretaria de Educação 
de Tremembé promove 

1º Torneio de Rugby
Infantil

Equipe tremembeense 
de Jiu Jitsu é bicampeã 

em Minas Gerais

A Prefeitura Munici-
pal através da Secreta-
ria de Educação promo-
ve neste sábado (16) o 
1º Torneio de Rugby In-
fantil de Tremembé. Com 
equipes das escolas da 
rede municipal de ensi-

A Equipe tremembeense 
Pulga Jiu Jitsu em parceria 
com a equipe Careca JJ, se 
consagrou bi campeã no 
campeonato da Okinawa 
em Lambari-MG que ocor-
reu no último dia 03. Os 
atletas vencedores foram:
- Carlos Eduardo (Xuxa), 
campeão peso e ab-
soluto na faixa preta 
com e sem kimono;
- Douglas (ABC), cam-
peão peso  na faixa pre-

no Emília de Moura e 
Anna Queiroz, o evento 
tem início às 10 horas na 
Quadra Coberta (Rua 
Antenor Vargas, Jar-
dim dos Eucaliptos).
As equipes Taubaté Rugby 
e Pinda Rugby também 

ta com e sem kimono;
- Augusto (Pulga), 
campeão peso na fai-
xa preta com kimono;
- Renam Sancar, campeão 
peso e absoluto na fai-
xa marrom com kimono;
- Sandro Domiciano, cam-
peão peso faixa marrom;
- Luan, campeão 
peso na faixa roxa;
- Danilo Mendes, campeão 
peso faixa azul juvenil;
- Edinho, campeão 

participarão do evento.
A entrada é 1Kg de arroz 
para ajudar na Gincana da 
Solidariedade, ação pro-
movida pela Tv Vanguarda. 
Toda a arrecadação 
será destinada as insti-
tuições do município.

peso e segundo co-
locado no absoluto;
- Marcelo, terceiro colo-
cado no peso e campeão 
absoluto faixa branca;
- Guilherme Olivei-
ra, campeão peso ju-
venil faixa branca;
- Alex, campeão peso 
faixa branca adulto.
A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turís-
tica de Tremembé pa-
rabeniza os atletas.

Informações e Edital retirar na Prefeitura

Roger Abdelmassih está no 
Presídio de Tremembé

O ex-médico Roger Ab-
delmassih deixou o Ae-
roporto de Congonhas, 
vindo do Paraguai, de 
onde veio para o Presídio 
de Tremembé. Na chega-
da ao aeroporto, policiais 
civis reforçaram a segu-
rança no local por cau-
sa do grande número de 
pessoas que aguardavam 
a transferência do ex-mé-
dico, entre elas vítimas e 
jornalistas. Várias mulhe-
res, que afirmaram ter sido 
vítimas de Abdelmassih, 
acompanharam a chegada 
dele e pediram que outras 
pacientes denunciem os 
abusos. O ex-médico es-
tava algemado e de colete 
à prova de balas. Conde-
nado por estrupos come-
tidos contra pacientes, ele 
foi preso ontem (19), em 
Assunção, no Paraguai.
De acordo com o delegado 
da Polícia Civil Osvaldo 
Nico Gonçalves, a prisão 
de Abdelmassih é uma 
vitória para a polícia e to-
dos os órgãos envolvidos 

na investigação. Segun-
do ele, o ex-médico disse 
“que está arrependido”, 
porém Abdelmassih não 
detalhou sobre qual ato 
estava se referindo. Con-
forme o delegado, o ex-
médico disse ainda que vai 
reverter a situação atual.
Especialista em re-
produção humana, 
Abdelmassih foi por agen-
tes da Secretaria Nacional 
Antidrogas paraguaia e da 
Polícia Federal (PF) brasi-
leira. Em 2010, ele foi con-
denado a cumprir 278 anos 
de prisão por 56 estupros 
cometidos contra as pró-
prias pacientes, entre 1995 
e 2008. Abdelmassih teve 
o registro profissional cas-
sado em agosto de 2009.
No entanto, o ex-médico 
continuou em liberdade, 
na época, por ter obtido 
habeas corpus concedido 
pelo então presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Gilmar Mendes. O 
benefício foi cassado pelo 
próprio STF, em fevereiro 

de 2011. Desde então, Ab-
delmassih estava foragido. 
O nome dele constava 
na lista dos mais pro-
curados pela polícia in-
ternacional (Interpol).
O paradeiro de Abdel-
massih foi descoberto 
após investigações feitas 
pelo Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Ga-
edo) - Núcleo Bauru, 
do Ministério Pú-
blico do Estado de 
São Paulo (MP-SP).
Segundo o MP-SP, as pis-
tas surgiram durante a apu-
ração de novos crimes pra-
ticados pelo ex-médico e 
por terceiros, tais como fa-
vorecimento pessoal, fal-
sidade ideológica e falsi-
dade material, em cidades 
do interior paulista, entre 
elas, a de Avaré. Durante 
buscas em uma proprie-
dade rural, foram encon-
trados indícios de que ele 
estaria no país vizinho. As 
informações foram então 
compartilhadas com a PF.

A partir desta semana, o 
eleitor poderá conhecer as 
propostas dos mais de 26 
mil candidatos às eleições 
de outubro. Começa hoje 
a propaganda partidária 
no rádio e na televisão. 
O horário eleitoral segue 
até o dia 2 de outubro, 
três dias antes da vota-
ção do primeiro turno.
Apesar de a propagan-
da nas ruas, com pan-
fletos e cavaletes, por 
exemplo, e na internet 
estar liberada desde o dia 
6 de julho, o horário 
eleitoral é a principal 
oportunidade de os can-
didatos aos cargos de 
deputado, senador, go-
vernador e presidente da 
República ganharem visi-
bilidade para tentar con-
quistar o voto do eleitor.
Segundo o cientista polí-
tico da Universidade de 
Brasília (UnB) João Paulo 

Peixoto, a propaganda elei-
toral de rádio e TV é im-
portante para que os candi-
datos fiquem conhecidos. 
De acordo com ele, a in-
fluência costuma ser maior 
em um eventual segundo 
turno, quando os candida-
tos a governador ou presi-
dente vão para o confronto 
final. “É difícil mensurar o 
efeito [dos programas par-
tidários na campanha elei-
toral]. É uma oportunidade 
para que os candidatos te-
nham visibilidade maior. 
Isso tem impacto”, desta-
cou. Na avaliação do cien-
tista político e professor da 
UnB Leonardo Barreto, os 
candidatos que estão atrás 
nas pesquisas de intenção 
de voto devem tentar a 
reação na disputa nos pri-
meiros dias de transmissão 
dos programas eleitorais, 
quando o ouvinte ou teles-
pectador está mais atento 

aos programas. Apesar 
disso, ele não acredita em 
uma alteração brusca de 
cenário por conta do ho-
rário eleitoral. “As pesso-
as querem mudança, mas 
não querem mudar por 
mudar. Elas querem ser 
seduzidas por uma nova 
história. Não acredito que 
o tempo de TV vai mudar 
o cenário que está pos-
to”, disse Barreto. A pro-
paganda eleitoral para os 
candidatos que disputam 
o cargo de presidente será 
veiculada no rádio às ter-
ças, quintas e sábados em 
dois horários: das 7h25 às
 7h50 e das 12h25 às 
12h50. Na TV, nos mes-
mos dias, os horários 
serão das 13h às 13h25 
e das 20h30 às 20h55. 
Às segundas, quartas 
e sextas, a propaganda 
será destinada aos de-
mais cargos em disputa.

Começa
o horário eleitoral
no rádio e na TV


