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Em alguns locais em 
Tremembé tem placas 

para atravessar na faixa 

Entulho, lixo e lixeira
quebrada decoram a 
Praça do Bom Jesus 

neste Natal

Veículo impróprio
coloca transito em perigo

Em alguns cruzamentos 
são vistas placas pedindo 
para que pedestres atraves-
sem nas faixas para maior 
segurança, no entanto na 

Já não bastasse furto 
de lâmpadas decorati-
vas do Natal pela falta 
de segurança municipal, 
serie de lâmpadas com 
defeitos, e também são 
vistos lixos espalhados 

A Administração públi-
ca de forma irresponsá-
vel coloca veículos para 
transito rural para fazer 
recolhimento de sujei-
ra em “alguns pontos da 

maioria das ruas principais 
não existem pintura de fai-
xas e outras são tão velhas 
que não dá para se ver. Na 
hora em que houver um 

na Praça do Bom Jesus 
inclusive com uma lixei-
ra onde se joga o lixo por 
cima e ele sai por baixo. 
Tudo isso fica ruim 
não só para o comércio 
como para os cida-

cidade”. São veículos 
improvisados sem ilu-
minação de segurança,
sem identificação (pla-
cas) totalmente irregu-
lares e o que é pior sem-

acidente os responsáveis 
serão apurados e vai so-
brar para a administração 
pública que está preocu-
pada com outras “coisas”.

dãos que querem ver 
sua cidade ser elogia-
da, mas que no entanto, 
sofrem pelo constran-
gimento de ver que 
não era assim que que-
riam ver Tremembé.

pre colocando em risco 
pedestres e outros veí-
culos que não podem se 
orientar para que lado as 
“carretas vão, visto a 
falta de sinalização.

Pinda ganha destaque na 
geração de empregos

O Caged - Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados - apontou o mu-
nicípio de Pindamonhan-
gaba como gerador de 
empregos. De acordo com 
a estatística divulgada em 
outubro, o saldo positivo 
foi de 59 novos postos de 
ocupação, destacando-se 
o comércio. Os dados de 
setembro apontaram que 
no mês de agosto deste 
ano o município gerou 

mais de 300 empregos. 
O setor que se desta-
cou foi o da indústria 
de transformação, se-
guido pelo comércio.
A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
da Prefeitura tem incen-
tivado a instalação de 
novos empreendimentos 
no município e também 
a formalização de micro-
empreendedores indivi-
duais, o município pos-

sui mais de 3 mil novos 
negócios formalizados.
Outra novidade que irá 
contribuir com o desen-
volvimento é o novo mo-
delo de incubadora de 
empresas, atividade que 
conta com o apoio da 
Funvic-Soluções, Acip, 
Polo Apta, Sebrae, Fa-
tec, Sincomércio, Etec, 
Arroz Preto Ruzene e 
da Agência de Inova-
ção Inova Paula Souza. 

Câmara aprova orçamento 
de R$ 1,2 bilhão para

Taubaté em 2015
Os vereadores de Tauba-
té aprovaram em sessão 
na última quarta-feira o 
orçamento para a cidade 
em 2015 com 29 altera-
ções feitas por meio de 
emendas parlamentares. 
O documento segue para 
sanção do prefeito após 
apreciação em duas vota-
ções em sessões extraor-
dinárias convocadas pelo 
presidente Carlos Peixoto 
(PMDB). A receita total 
prevista para o município 
é de R$ 1.276.487.910, 
sendo R$ 917,7 milhões 
referentes à administração 
direta e R$ 358,7 milhões 
à administração indireta, 
divididos em: Instituto de 
Previdência do Municí-
pio – R$ 135,5 milhões; 
Universidade de Taubaté 
– R$ 198,2 milhões; Fun-
dação Artística e Cultural 
da Unitau – R$ 34,8 mil; 
Fundação Caixa Benefi-
cente dos Servidores da 
Unitau – R$ 3,9 milhões; 
Fundação Universitária 
de Taubaté – R$ 20,7 mi-
lhões; Fundação de Apoio 
à Pesquisa, Tecnologia e 

Inovação – R$ 228 mil. 
O total mínimo a ser apli-
cado no ensino definido 
no projeto é de R$ 279,4 
milhões, considerando a 
determinação constitucio-
nal pela aplicação de pelo 
menos 25% das receitas 
no setor, mais demais vin-
culações existentes em fa-
vor do ensino. Na saúde, 
conforme obrigação cons-
titucional de destinar 15% 
do orçamento, deverão ser 
aplicados R$ 90,6 milhões. 
Para a Câmara, está pre-
visto repasse de R$ 32,4 
milhões. Na mensagem da 
proposta, o prefeito Ortiz 
Junior (PSDB) relatou que 
“o projeto foi preparado 
em um ambiente em que 
as condições econômico-
financeiras do município 
estão controladas, as prio-
ridades das diversas Secre-
tarias estão equacionadas 
e voltadas ao atendimento 
das principais necessida-
des identificadas pela po-
pulação”. “Ressaltamos 
que as emendas à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
foram priorizadas neste 

projeto mediante aplica-
ção das ações pretendidas 
nos anexos complemen-
tares, nas suas específi-
cas rubricas”, registrou o 
prefeito, em referência às 
alterações promovidas pe-
los vereadores na LDO. O 
índice de remanejamento 
foi um dos objetos de al-
teração feita por emenda. 
Por iniciativa de Luizinho 
da Farmácia (PROS) e 
Vera Saba (PT), foi alte-
rado de 10% do valor total 
do orçamento para 5% do 
montante da ação para o 
Executivo. O mesmo índi-
ce por ação foi fixado para 
a Unitau e Fundações por 
emenda de Douglas Car-
bonne (PCdoB) e Joffre 
Neto (PSB). Também assi-
naram emendas ao projeto 
os vereadores Alexandre 
Villela (PMDB), Diego 
Fonseca, José de Angelis 
“Bilili” e Rodrigo Luis 
Silva “Digão”, do PSDB, 
João Vidal (PSB), Maria 
Gorete Toledo (DEM), 
Noilton Ramos (PSD), 
Paulo Miranda (PP) e 
Salvador Soares (PT).
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Novembro/Dezembro de 2014
Diagramação de Patrocinadores  
Culturais da Coluna Humor do Pedrão  
para  Dezembro 14 / Janeiro 15
 
1.    Comis e Bebis  Restaurante (0xx12) 
3674-4441 e 99195-2375
  
2.    F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 
3674-2649 (0xx12) 3674-1725
   
3.    Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 – Tremembé (0xx12) 3624-
7361 – Taubaté  e-mail analurscruz@ig.
com.br
  
4.    Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 
3674-2486 (0xx12) 3672-2888 e Taubaté 
(0xx12) 3632-1877
   
5.    Curso de Inglês Professora Renata 
Amaral – (0xx12) 3674-1505 e (0xx12) 
99763-2800 –  E-MAIL: englishcourse@
uol.com.br
  
6.    Bar do Danilo
 
 7.    Banca Avenida (Marcelo) (0XX12) 
99143-6572
   
8.    Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
 
9.                Bazar Marili (0xx12) 3674-1204
  
10.Dona Tina Espetos (Dú Espeto) (0xx12) 
3672-6148
 
11.Restaurante e Lanchonete Bell (Juninho 
da Pop e Juliana Turci) (0XX12) 3674-
3922

12.Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 ID: 55*8830

13.Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674

14.Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108

15.+1 K-Britos Lanches – (0xx12) 98830-
3482

16.Espaço Transformação (Crismarry e 
Cia) Tel: (0xx12) 3674-3780
 
17.Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992

18.Sunset Papelaria (0xx12) 3674-2076
  
19.Profª Adriana Mitiko (0xx12) 3672-
4915

20.Auto Mecânica Marquinho (0xx12) 
3674-2270
 
21.Escola de Estética MecMedic (0xx12) 
3672-4194 e 99139-1516
 
22.O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343
 
23.Vereador Adriano Santos (0xx12) 
99177-9896
 
24.Serralheria Tremembé (Messias) – Des-
de 1984 – 30 anos – (0xx12) 3672-1660
 
25.Hamburgão Lanches (0xx12) 3672-
3253 e 3674-4717
  
26.HortiValli BR Alimentos Higienizados 
Rua 12 de Outubro, nº 150 (0xx12)99191-
2280

27.AQUAVITAL (Mário Goreti) Depósito 
de Agua e Gás (0xx12) 3672-1603

28.A Nádia Perfumaria (0xx12) 3672-
2371, DESEJA Á TODOS CLIENTES, 
UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 
ANO NOVO.

29.Stop Beer Distribuidora Delivery Be-
bidas e Petiscos - MATEUS (0xx12) 
99657-2872 (0xx12) 99152-1281 (0xx12) 
98813-5043 (0xx12) 98174-1532 e 
(0xx12) 3672-1283 – email: atendimen-
to@stopbeer.com.br – Site: www.stopbeer.
com.br

30. Restaurante e Lanchonete Villa
Disk Marmitex: (12) 3672-2899
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Matinal em Santo
Antônio do Pinhal

recebe homenagem

Considerada como uma 
das melhores docerias da 
região, com seus bolos, 
tortas e salgados caseiros, 
há mais de vinte e cinco 
anos a Doceria Matinal 
utiliza sempre os melhores 
produtos e técnicas exis-
tentes no ramo da gastro-
nomia para satisfazer os 
mais variados gostos de 
seus clientes. Conhecida 
como um dos locais mais 
agradáveis para se comer 
na montanha, a doceria foi 
aceita pela Revista Veja 
Vale & Montanha – Comer 
e Beber nos anos 2011, 
2012, 2013 e 201pelo Site 
TripAdvisor e pelo Guia 
4 Rodas como um dos 
melhores lugares para se 
comer e beber na Região.
Tendo como regra de ouro 
a satisfação plena dos seus 
clientes, e reafirmando sua 
missão de oferecer ex-
celência no atendimento 
e bons serviços sempre, 
o carro chefe da doceria 
que é bastante comentado 
pelos seus clientes e in-
ternautas no Site TripAd-
visor e no Foursquare é 
a coxinha de frango com 
catupiri, considerada uma 
das melhores de toda a 
região do Vale do Paraí-
ba, Sul de Minas e Serra 
da Mantiqueira – nos do-
ces sendo o destaque para 
a torta crocante de nozes, 
torta de massa folhada 
de maçã, o bolo de aba-
caxi com marshmallow 
acompanhado do famo-

so café Matinal expresso 
– gourmet 100% arábi-
ca, especialidade da casa.
Além da excelência do 
atendimento e dos doces 
e salgados caseiros exclu-
sivo da região, a Matinal 
também é uma empresa 
que preza sempre pelo 
desenvolvimento da co-
munidade, com ações de 
incentivo ao desenvol-
vimento esportivo, so-
cial e cultura alem que 
está inserida. Como os 
critérios indicações es-
tabelecidas e resultados 
apresentados pelo NPQ- 
Núcleo de Pesquisa da 
Qualidade no âmbito na-
cional e após decisão 
do egrégio conselho dos 
membros da Academia 
Brasileira de Honrarias 
ao Mérito, composta por 
representantes da socieda-
de em diversas áreas em 
todo o território nacional, 
feita uma triagem pela co-
missão com as principais 
empresas que se destaca-
ram em seu segmento que 
confirmaram para que a 
Doceria Matinal partici-
passe nos seu dia 19 de no-
vembro de 2.014 em uma 
cerimônia realizada na 
Câmara Municipal de São 
Paulo no salão nobre com 
autoridades presentes, pre-
sidente da CICESP- Co-
mendador Regino Barros, 
a Matinal Doceria repre-
sentada pelos seus proprie-
tários Rogério de Oliveira 
e Terezinha de Lourdes C. 

Oliveira receberam pela 
“Academia Brasileira de 
Honrarias ao Mérito” em 
noite de gala da gastrono-
mia a homenagem “Des-
taque empresarial do ano” 
com o selo de ouro 2014 e 
o CERTIFICADO “TOP 
QUALIDADE BRASIL 
MELHORES DO ANO 
2014”, uma iniciativa que 
visa reconhecer, diferen-
ciar, homenagear e divul-
gar a iniciativa privada 
quanto à qualidade em 
sua ações e serviços foca-
dos no desenvolvimento, 
crescimento sustentável 
com a qualidade empre-
sarial com Responsabili-
dade Social & Cultural.
Site WWW. Cicesp.org
Agradecimentos a vocês 
clientes que no decorrer 
dos anos nos prestigiaram 
e fortaleceram para que a 
Doceria Matinal através 
de seus proprietários e 
funcionários sempre man-
tivessem em crescimento 
sustentável com qualidade, 
atendimentos e satisfações.
MATINAL  Doces 
e Salgados Caseiros
Avenida Ministro Nel-
son Hungria 425 CEP 
12450-000 Santo An-
tônio do Pinhal S.P. 
Tel 12-3666-1267/1909 
E mail : matinaldoceria@
gmail.com Site: WWW.
m a t i n a l d o c e r i a . c o m
Funcionamento:  2º a 5º 
das 8,00 as 21,00 - 6º sá-
bados e domingos e fe-
riados das 8,00 as 22,00 

Advogado
Julio B. Vieira Xavier
R: André Geraldo da Silva
nº 52
Centro - Tremembé
Tel.: (12) 3674-1583
Cel.: (12) 98162-1945
e-mail:
drjulio@adv.oabsp.org.br
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Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias 
melhores e momentos especiais em sua vida. que Ele ilumine 
sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a 
base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa, seja 
a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os 
homens de boa vontade. Feliz Natal e um próspero Ano Novo 
os votos do presidente, diretores e funcionários do Sindicato 
Rural de Monteiro Lobato.

Deseja a todos amigos e clientes um
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!!

MENSAGENS DE BOAS FESTAS 

Deseja a todos amigos e clientes um
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!!

Deseja a todos amigos e clientes um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!!

Prefeitura de Taubaté
solicita ajuda da população

no combate à dengue
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté vem realizando um 
trabalho intenso no combate à 
dengue na cidade. Agentes re-
alizam trabalho de verificação 
nos imóveis para detecção de 
foco e orientação de combate, 
além de palestras em escolas 
e empresas e orientação corpo 
a corpo em locais de grande 

circulação. No entanto, nesse 
trabalho de verificação, tem-
se notado um aumento ex-
pressivo de larvas em ralos, 
o que aumenta o foco de de-
senvolvimento do mosquito 
que transmite a doença. Dian-
te dessa situação, a Prefeitura 
solicita e orienta os moradores 
a verificarem seus ralos cons-

tantemente e jogar cloro ou 
água sanitária duas vezes na 
semana para erradicar as larvas. 
Além disso, é preciso estar aten-
to à tela protetora, para que este-
ja em boas condições. Só com a 
união do poder público e popu-
lação será possível eliminar os 
focos e diminuir a incidência do 
mosquito da dengue de Taubaté.

Alckmin assina decreto que 
desonera a indústria do leite
Decreto que reduz a taxa de de-
fesa agropecuária do leite foi 
assinado nesta segunda, dia 15, 
no Palácio dos Bandeirantes. O 
governador Geraldo Alckmin 
assinou nesta segunda-feira, 15, 
o decreto que reduz a zero o va-
lor da taxa de defesa agropecu-
ária recolhida por litro de leite 
entregue em usina de beneficia-
mento. “Não queremos onerar 
nenhum tipo de alimento que 
seja ligado à agropecuária ou 
agroindústria. Nós queremos re-

duzir o custo Brasil, a carga tri-
butária, além de desburocratizar 
e melhorar a qualidade do lei-
te”, ressaltou Alckmin durante a 
solenidade. Por litro de leite en-
tregue nos laticínios era cobra-
do o valor de 0,00024 UFESP 
(R$ 0,0048), o que representa 
R$ 4,80 para cada 1.000 litros, 
por exemplo. A cobrança está 
prevista na Lei 15.266, publica-
da em 27 de dezembro de 2013 
e que entrou em vigor em março 
deste ano. De acordo com Jorge 

Rubez, presidente da Câmara 
Setorial do Leite e Derivados, 
e da Associação Brasileira dos 
Produtores de Leite, a medi-
da beneficia principalmente os 
pequenos produtores, que esta-
vam com dificuldade em fazer 
o cálculo e o recolhimento da 
taxa, além dos laticínios que, 
pela legislação, ficavam sujei-
tos a multa de 4.000 UFESP (R$ 
80.560) caso não apresentassem 
os comprovantes de recolhi-
mento pago pelos produtores.
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DISTRIBUIDORES/REPRESENTANTES
CAÇAPAVA: Banca Pantera - Avenida Dr. 
Pereira de Matos, s/n.
CAMPOS DO JORDÃO: Revistaria Letras da 
Montanha Rua Januario Miraglia, 1100
Tel.: (12) 3664-4637
CARAGUATATUBA: Inova Salles Jornais e 
Revistas - Rua Aluno Arantes,491 
Tel.: (12) 3882-2920
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vão de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Mercadinho São José - Rua Major 
Gurgel. Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Comendador Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa 
Senhora de Natividade e Panificadora Pão Zico 
- Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Banca Canto das Letras - Prança 
Antônio Carvalho, 100
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Revistas Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA: Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Praça 
Valdemar Salgado. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA: Banca da Praça 
e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça Praça Dom Epami-
nondas  -  Tel.: (12) 3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade, 
comércios  e repartições públicas
UBATUBA: Banca Fitness. Rua Capitão Feli-
pe, 300. Tel.: (12) 3833-8750 e Banca Ritz Av 
Iperoigue e no Itaguá.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Cada profissional tem sua especialidade

Apicultores são os criadores de abelhas
Cinófilos são os criadores de cães
Columbófilos são os criadores de pombos correio
Entomologistas são os especialistas de insetos
Ornitólogos são os especialistas de pássaros
Piscicultores são os criadores d peixes
Sericultores são os criadores de bicho de seda
Zoólogos são os que estudam os animais 
***
As sete maravilhas do mundo antigo

A Estátua de Zeus Olímpico na Grécia
O Templo da Deusa Diana na Turquia
O Colosso de Rodes na Grécia
O Mausoléu de Halicarnasso na Turquia
O Farol de Alexandria no Egito
Os Jardins Suspensos da Babilônia no Iraque
As Pirâmides do Egito
***
Os dez maiores países do mundo

1º.) Rússia com cerca de 17,4 milhões de km2
2º.) Canadá com cerca de 9,9 milhões de km2
3º.) China com cerca de 9,6 milhões de km2
4º.) Estados Unidos com cerca de 9,5 milhões de km2
5º.) Brasil com cerca de 8,5 milhões de km2
6º.) Austrália com cerca de 7,7 milhões de km2
7º.) Índia com cerca de 3,3 milhões de km2
8º.) Argentina com cerca de 2,8 milhões de km2
9º.) Cazaquistão com cerca de 2,7 milhões de km2
10º.) Sudão com cerca de 2,5 milhões de km2  
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o kiwi é rico em fosfato, potássio, ferro, 
vitamina C e cálcio. Porém, para aproveitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é des-
cascada. As propriedades do funcionamento do intestino e do estômago e, assim, melhora a prisão de ventre. Os 
médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não existem contradições para a fruta.

Humor

Histórias do cotidiano de um Suporte Técnico de Informática

Veja o que aconteceu em um Suporte Técnico de Informática. Segue o diálogo entre o funcionário e o cliente da 
empresa:
- Assistência Técnica, posso ajudar?
- Sim, estou tendo problema com o Word.
- Que tipo de problema?
- Eu estava digitando e de repente, todas as palavras sumiram. 
- Sumiram?
- Elas desapareceram.
- Desapareceram.
- Está preta. Não aceita nada que eu digito.
- Você ainda está no Word ou já saiu?
- Como posso saber?
- Você vê o Prompt C na tela?
- O que é esse promete-se?
- Esquece. Você consegue mover o cursor pela tela?
- Não há cursor algum. Eu disse, ele não aceita nada que eu digite.
- Seu monitor tem um indicador de força?
- O que é monitor?
- É essa tela que parece com uma TV, Ele tem uma luzinha que diz quando está ligado.
- Não sei.
- Bom, olha atrás do monitor, então veja onde está ligado o cabo de força. Você consegue fazer isso?
- Acho que sim.
- Ótimo. Siga para onde vai o cabo e me diga se ele está na tomada.
- Ta sim.
- Atrás do monitor, você reparou se existem dois cabos?
- Não.
- Bom, eles estão aí. Preciso que você olhe e ache outro cabo.
- OK, achei...
- Siga-o e veja se ele está conectado na parte traseira do computador.
- Eu não alcanço!
- Hum. Você consegue ver se está?
- Não.
- Mesmo se você ajoelhar ou se debruçar sobre ele?
- Ah! Ta muito escuro aqui!
- Escuro?
- Sim, a luz o escritório ta desligada e a única luz que eu tenho vem da janela, lá do outro lado.
- Bom, então acenda a luz.
- Não posso...
- Por que não?
- Porque estamos sem energia.
- Estão sem energia? Ah! Ok. Descobrimos o problema agora! Você ainda tem a caixa de papelão e os manuais que 
vieram com o seu micro?
- Sim, estão no armário.
- Bom! Então, você desconecte o seu sistema, pega tudo, empacota e leva de volta para a loja.
- Sério? O problema é tão grave assim?
- Sim, temo que seja.
- Bom, então ta. E o que eu digo na loja?
- Diga que você é BURRO demais pra ter um computador...

Mensagens

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O destino determina quem 
entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você 
lembra-se dela. Então, valorize quem valora você e não trate como prioridade quem te trata como opção.
***
Se alguém me perguntar para que serve um gravata, eu terei que responder: Para absolutamente nada, nem mesmo 
para enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo da escravidão, do poder e do distanciamento. A única 
utilidade que eu vejo no uso da gravata consiste em chegar em casa e retirá-la, dando a nítida impressão de que 
estamos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
***
Depende de você... a paz que você reclama e tenta encontrar. A compreensão que você reivindica a cada passo. 
A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir. O diálogo, base de toda convivência. A abertura que é 
o caminho para a renovação. A realização que você julga essencial. O amor que você quer encontrar nos outros. 
Pondere: queixar-se ou produzir, atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar ou colocar, adoecer-se ou 
curar-se, rebaixar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir é uma questão de escolha... só depende de você.
***
Faça uma faxina dentro de você, limpe toda angústia, toda tristeza, toda infelicidade. Procure o teu sorriso diante 
do espelho, brilhe cada dia mostrando a moldura do teu sorriso. Nascemos para brilhar e acreditar que o novo 
amanhecer vai trazer o sucesso tão esperado, a alegria de viver e acreditar sempre que para vencer basta querer!
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conversar com o faxineiro, porque ser chique 
é ser simples, ser chique é ser humilde, se chique é uma questão de educação e não de dinheiro, porque o jogo da 
vida é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
***

Pensamentos

Têm algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Quem é temido por muitos deve temer a todos.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. 
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Olhar grande seca até coco na chuva.
A alegria não está nas coisas, está em nós.

Mensagem de Natal

Sonhe, busque, espere, ame e reame!
Deixe sua alma voar alto!

Mentalize seus desejos e acredite,
eles também chegarão ao Céu.

Irão se misturar as estrelas,
irão penetrar no Universo e
voltarão cheios de energia

para tornarem-se reais.
Basta você querer de verdade,

ter fé e nunca, NUNCA desistir deles!

FELIZ NATAL e que o ANO NOVO
seja pleno de bênçãos e realizações.

Feliz 2015

José Martins Gimenez

Editorial
O que incomoda e revolta 
o cidadão é a falta de liber-
dade, ainda mais daqueles 
que a querem usar a para 
a justiça e para o bem. O 
direito a manifestação é 
natural do direito huma-
no. Só mesmo os ditado-
res e prepotentes que se 
julgam superiores é que 
negam este direito ou que 
o manipulam para atender 
seus próprios interesses 
que na maioria das ve-
zes são escu Acabar com 
o sofrimento da velhinha
É incrível como se conse-
gue soluções rápidas e prá-
ticas para que se cheguem 
às definições de determi-
nados problemas. É como 
a do caso da velhinha é 
só eliminar com ela que 
ela vai deixar de sofrer. 
Antigamente quando os 
poderosos donos de terras 
queriam manter seus tra-
balhadores em regime de 
escravos eles ofereciam 
comida casa etc.etc... ao 
ponto em que os trabalha-
dores deviam tanto que ja-
mais poderiam se livrar de 
seus patrões. Hoje de for-
ma diferente os poderosos 

enfiam goela abaixo seus 
favores, créditos, e assis-
tencialismo, e o povo cai 
igual a um patinho. Pen-
sando que a casa é de gra-
ça, o remédio é de graça, 
o estudo é de graça, o pro-
grama mata-fome é de gra-
ça o povo se permite dei-
xar cair em uma armadilha 
tornando-se  amar rado 
e dependente do sistema. 
Fique devendo para ver o 
que acontece. Se for IPTU 
esta sujeito a perder a casa, 
se for conta de luz vai ficar 
no escuro, se for água vai 
passar sede, se não pagar 
as custas do processo vai 
ser condenado, se for IPVA 
ou licenciamento do carro 
vai andar a pé, enfim basi-
camente não somos donos 
de nada, tudo pode ser per-
dido. Para mim de graça é 
só aquilo que caí do céu, 
ainda outro dia a moça da 
farmácia disse-me o se-
nhor não vai pegar o remé-
dio de graça, e eu respondi 
vai nessa! o remédio que 
eu vou levar eu já paguei 
por ele mil vezes e o que 
é pior você que não tem 
nada a haver com meus 

problemas de saúde e que 
é ainda jovem também 
paga por ele através dos 
tributos. A quem interessa 
que fiquemos devendo? 
È lógico que são aos po-
derosos, ou seja, aqueles 
que possam nos ter às suas 
mãos preso e dependen-
tes de favores e créditos, 
somos pobres e inocentes 
o que é pior achando que 
somos espertos demais.
sos. O filósofo e o intelec-
tual quase sempre levam 
em conta aspectos simples 
para formar sua opinião. 
Na democracia o que vale 
é a decisão pela maioria, 
por isso todos podem e 
devem se manifestar. Im-
pedir ou tentar impedir 
o direito a manifestação 
dentro dos parâmetros da 
legalidade é querer impe-
dir a instalação da justiça. 
A justiça não é só uma 
questão pessoal e tam-
bém social á todos in-
teressa quando se vive 
em sociedade. Liberdade 
ao homem de bem para 
que possa se manifes-
tar sem retaliações, per-
seguições e injustiças.

Natal de paz e esperança

Olhar também para o seu 
semelhante ter consciên-

cia de suas necessidades 
e ambições, é  só assim 

que poderemos ter um 
mundo melhor. Que nes-
te Natal dentro do espí-
rito natalino as pessoas 
sejam mais solidarias e 
amigas e que possam en-
tender que somos seres 
sociais e que por isso de-
pendemos um  dos outros. 
Feliz Natal e um 2015 reple-
to de alegria.Dolores Russo
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Fundacc está com inscrições 
abertas para 7º Concurso de

Marchinhas em Caraguá

Balcão de Empregos de 
Taubaté oferece vagas 

na área de limpeza

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, por meio 
da Comissão Municipal 
Setorial de Música e em 
parceria com a Associa-
ção de Músicos de Ca-
raguatatuba, está com as 
inscrições abertas até o 
dia 23 de janeiro para o 7º 
Concurso de Marchinhas. 
Os interessados devem se 
inscrever pelo correio ou 
pessoalmente na sede da 
Fundação, localizada na 
Rua Santa Cruz, nº 396, 

O Balcão de Empregos de 
Taubaté comunica nova 
relação postos de trabalho 
na área de limpeza técnica. 
De acordo com a agência 

no Centro de Caraguá, em 
dias úteis, das 9h às 17h, 
com toda a documentação 
descrita no edital e regula-
mento disponíveis no site 
www.fundacc.com.br/por-
tfolio/editais-e-licitacoes/. 
Os dois primeiros colo-
cados receberão troféus, 
prêmios em dinheiro nos 
valores de R$ 1,5 mil e R$ 
1 mil, respectivamente, e 
terão suas marchinhas di-
vulgadas nas rádios locais 
e apresentadas no “Car-
naval de Antigamente” 

são 32 vagas disponíveis 
para candidatos que quei-
ram aproveitar as opor-
tunidades nas seguintes 
funções: auxiliar de lim-

da Fundacc. Já o terceiro 
colocado, receberá um tro-
féu e um prêmio no valor 
de R$ 750. O resultado 
das marchinhas finalistas 
será divulgado no quadro 
de avisos da Fundação a 
partir do dia 27 de janeiro 
e a apresentação será rea-
lizada no dia 31 de janei-
ro, sábado, às 20h30, na 
Praça Dr. Cândido Motta.
Carnaval 2015 Em 2015, a 
Fundacc e o Governo Mu-
nicipal promovem mais 
uma edição do tradicional 
“Carnaval de Antigamen-
te”. A programação prevê o 
Corso de Abertura e o Gri-
to de Carnaval no dia 13 de 
fevereiro, a partir das 20h, 
e bailes populares na Praça 
Dr. Cândido Motta, Porto 
Novo, Travessão e Mas-
saguaçu entre os dias 14 
e 17 de fevereiro, das 21h 
à meia-noite. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br.

peza técnica, encarregado 
de limpeza, operador de 
máquina lavadora e lim-
pador de vidro. A empresa 
solicitante exige que o in-
teressado tenha no mínimo 
seis meses de experiência 
na função. O interessado 
em concorrer a uma dessas 
vagas  deve comparecer 
pessoalmente no Balcão 
de Empregos e fazer o seu 
cadastro. É necessária a 
apresentação do currículo, 
RG, CPF, Carteira de Tra-
balho e comprovante de 
endereço. Posteriormente, 
será agendada entrevista, 
que deverá ocorrer entre os 
dias 29 e 30 de dezembro.

Programa Via Rápida
Artesanato abre inscrições 

para cursos em Pinda

Interessados em aprender 
sobre artesanato têm agora 
uma boa oportunidade por 
meio de um programa do 
Governo de São Paulo, o 
Via Rápida Artesanatos. O 
programa em Pinda é feito 
em parceria com a Prefei-
tura e oferece a capacita-
ção na técnica artesanal. 
De acordo com a Prefei-
tura, durante o curso serão 
oferecidos vale-transporte 
e auxílio alimentação e o 
objetivo de Pindamonhan-
gaba é promover, com as 
capacitações, o aperfeiço-
amento do artesanato pro-
duzido no município. Para 

se escrever, a pessoa dever 
ter a idade mínima de 16 
anos, ser alfabetizado e 
residir no Estado de São 
Paulo. Cadastro - Os inte-
ressados devem primeira-
mente se cadastrar no site 
Via Rápida Artesanato. 
Para participar, basta aces-
sar o site do programa Via 
Rápida (www.viarapida.
sp.gov.br) ou o da Sutaco 
(www.sutaco.sp.gov.br). 
Após este procedimen-
to, haverá um formulário 
que deverá ser preenchi-
do com os dados pessoais. 
Cursos oferecidos – Estão 
disponíveis os cursos car-

tonagem, customização, 
decoupage, entrelaçamen-
to (bijouteria), entrelaça-
mento de jornal, entrelaça-
mento de pet processado, 
fuxico, macramê, mosai-
co, moldagem, colagem 
e revestimento de mate-
riais recicláveis, origami, 
papietagem, patchwork, 
pintura em madeira, pin-
tura em tecido, tecela-
gem, trançado em taboa 
e trançado em palha de 
milho. Mais informações 
podem ser obtidas na Su-
taco, localizada no prédio 
do PAT do centro ou ainda 
pelo telefone 3642-3701.

Conheça o novo modelo de 
extintor que será obrigatório 
nos carros a partir de janeiro

Os donos de veículos de-
vem se planejar para uma 
possível despesa neste fim 
de ano. A partir de 1º de 
janeiro, o extintor de in-
cêndio veicular deverá ser 
do tipo ABC, à base de pó. 
A mudança afeta os auto-
móveis com cinco anos 
de uso ou mais, já que os 
novos saem de fábrica 
com o extintor do mode-
lo exigido desde 2010.
Para descobrir qual a ca-
tegoria do extintor pre-
sente em seu carro, bas-
ta ver se o equipamento 
traz as letras BC (antigo) 
ou ABC, que passa a ser 
obrigatório, nos cilindros.
Muitos motoristas podem 
ter comprado o extintor 
ABC antes de a lei ter 
entrado em vigor, pois o 

equipamento já existia nas 
lojas. O modelo ABC é 
mais caro (veja ao lado) e 
não pode ser recarregado.
O equipamento do tipo BC 
combate incêndios em lí-
quidos inflamáveis e equi-
pamentos elétricos. Além 
dessas funções, o ABC aca-
ba com as chamas em par-
tes sólidas, como os pneus.
A substituição foi es-
tabelecida pela 
Resolução 333/2009 
do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) 
e, de acordo com o De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), ga-
rante mais segurança a 
motoristas e passageiros.
O extintor de incêndio para 
veículos é um item obri-
gatório desde 1968. Pelo 

Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), em vigor des-
de 1998, a falta do equipa-
mento é considerada uma 
infração grave, sujeita à 
uma multa de R$ 127,69 
e à perda de cinco pontos 
na carteira de habilitação.
Atualmente, a vistoria do 
Detran verifica os seguin-
tes itens no extintor: in-
dicador de pressão, que 
não pode estar na faixa 
vermelha; integridade do 
lacre; presença da mar-
ca do Inmetro; prazos de 
durabilidade e valida-
de do teste hidrostático 
do extintor de incêndio; 
e aparência externa, ou 
seja, o equipamento pre-
cisa estar em boas con-
dições, sem ferrugem, 
amassos ou outros danos. Recadastramento para

isenção de pedágio em
Pinda começa em janeiro

O recadastramento para 
isenção da tarifa do pedá-
gio do Atanázio (acesso 
ao Feital) começa em ja-
neiro de 2015. Podem se 
cadastrar as pessoas resi-
dentes em outras cidades 
que estudam ou trabalham 
de forma permanente em 
Pindamonhangaba, que 
possuam veículo licen-
ciado fora do município 
e utilizam a estrada do 
Atanázio. De acordo com 
a lei, o recadastramento 
anual para a isenção de 
tarifa ocorrerá sempre do 
primeiro ao último dia útil 
do mês de janeiro, sendo 
cancelada a isenção no pri-
meiro dia útil de fevereiro 
àqueles que não a proce-
derem no prazo estipula-
do. O recadastramento da 
isenção 2015 será feito 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura ou Subprefeitu-
ra, em Moreira César, de 

segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. A Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
destaca que na SP-62 os 
veículos de passeio não 
pagam, independente-
mente de onde foram li-
cenciados.  Trabalhadores
Para se cadastrar, os tra-
balhadores deverão apre-
sentar cópias legíveis do 
licenciamento do veícu-
lo de sua propriedade, 
ou em nome do cônjuge 
com a certidão de casa-
mento, Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), 
comprovante de endere-
ço (máximo mês ante-
rior), carteira de trabalho 
(CTPS) e declaração do 
RH da empresa. Estudantes
Os estudantes terão que 
apresentar cópias do licen-
ciamento do veículo de sua 
propriedade, ou do cônju-
ge com a certidão de casa-
mento, ou documentação 

do automóvel no nome dos 
pais, com autorização com 
firma reconhecida, Cartei-
ra Nacional de Habilita-
ção, comprovante de ende-
reço, que seja no máximo 
do mês anterior ao pedido, 
e declaração de matrícula 
da instituição de ensino.
Militares e Policiais Os 
Policiais Militares, Poli-
ciais Federais, Corpo de 
Bombeiros e Forças Ar-
madas devem apresentar 
cópias legíveis do licen-
ciamento do veículo em 
seu nome (cônjuge com 
certidão de casamento), 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), com-
provante de endereço 
(máximo mês anterior), 
Carteira Funcional e Decla-
ração do Batalhão/Com-
panhia. Pessoas jurídicas
A isenção também 
pode ser concedida 
às pessoas jurídicas.
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Petrobras Distribuidora abre 
processo seletivo para
cadastro de reserva em

várias áreas
A Petrobras Distribuidora 
realizará processo seletivo 
público para preenchimen-
to de vagas e formação de 
cadastro de reserva. Estão 
previstas 47 vagas e for-
mação de cadastro para 
cargos de nível médio e 
superior. O prazo para as 
inscrições será de 16 de 
dezembro de 2014 a 12 de 
janeiro de 2015. As provas 
acontecerão no dia 08 de 
março de 2015 e a divul-
gação do resultado final 
será feita em 12 de maio de 
2015. As carreiras de nível 
superior são Administra-
ção, Ciências Contábeis, 

Comunicação (Relações 
Públicas), Direito, Ênfase 
em Automação, Ênfase em 
Vendas a Grandes Consu-
midores, Ênfase em Ven-
das a Rede Automotiva, 
Engenharia (Ambiental, 
Elétrica, Mecânica, Produ-
ção e Segurança do traba-
lho), Psicologia e Serviço 
Social. Para esses cargos, 
a remuneração mínima 
é de R$ 8.866,74. Para 
os cargos de nível médio 
serão selecionados Téc-
nicos de Administração e 
Controle Júnior, com re-
muneração mínima de R$ 
3.095,97; já para cargos de 

nível médio com formação 
técnica, as carreiras são 
Técnico de Manutenção 
Júnior (ênfase em Elétri-
ca e ênfase em Mecânica), 
Técnico de Operação Jú-
nior e Técnico de Química 
Júnior, com remuneração 
mínima de R$ 3.730,66. 
Os valores das inscrições 
são de R$ 40 para nível 
médio e R$ 58 para nível 
superior. O processo se-
letivo terá validade de 12 
meses, podendo ser pror-
rogado por igual período. 
O edital está disponível 
no Portal BR e no site da 
Fundação Cesgranrio.

Estudantes de
medicina de Taubaté

pedem a Alckmin a não
municipalização

do HU

Durante a visita do gover-
nador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB) a São José dos 
Campo no último final de 
semana,  representantes 
dos alunos do curso de 
medicina de Taubaté en-
tregaram ao governador 
um documento que escla-
rece o posicionamento de 
todos os alunos contra a 
proposta de municipaliza-
ção do Hospital Univer-
sitário. Até setembro de 
2012, o HU tinha como 
gestora a Unitau por meio 
da Fundação Universitá-
ria de Saúde de Taubaté 
- FUST. A partir de então, 
foi unificado ao Hospital 
Regional quando passou a 
ser administrado pelo Hos-
pital São Camilo. Em no-
vembro, por iniciativa da 
Prefeitura, iniciaram-se as 

negociações para a muni-
cipalização do HU, previs-
ta para o segundo semestre 
de 2015. “Somos acadêmi-
cos da mesma faculdade 
em que o Governador e o 
vice-prefeito de São José 
dos Campos se formaram. 
Viemos ao encontro dele 
[governador] entregar um 
documento com o posicio-
namento dos alunos, uma 
vez que a estes represen-
tamos pelo Diretório Aca-
dêmico Benedito Monte-
negro, e nos colocamos 
contra a municipalização 
do nosso hospital univer-
sitário. Isso seria a que-
bra do complexo regional 
do Vale do Paraíba criado 
em 2012 pelo governo do 
Estado ao unificar Hos-
pital Regional e Hospital 
Universitário.”, disse a 
representante do D.A. da 

medicina, Natalia Pires de 
Andrade. Em 2012, du-
rante a com a gestão da 
FUST, o Estado fechou um 
acordo com a universidade 
para a cessão de uso por 5 
anos tendo em vista as li-
mitadas condições para o 
ensino e  atendimento da 
população. “Fizemos pas-
seatas na época e a medi-
da tomada foi a criação 
do complexo regional, 
juntando o HU e o HR, 
com gerenciamento pelo 
Estado para atender aos 
38 municípios da região, 
além de Taubaté!”, con-
cluiu a estudante membro 
do D.A. De acordo com os 
acadêmicos, o complexo 
só ganhou em termos de 
atendimento e infraestru-
tura e todos temem agora 
que a municipalização re-
presente um passo atrás.

Elektro treina
funcionários da

Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga

Com o projeto será possí-
vel economizar cerca de R$ 
30 mil por ano com as des-
pesas de energia elétrica. 
No dia 18/12, cerca de 10 
funcionários da Prefeitura 
de São Luiz do Paraitinga, 
receberão o treinamento 
de gestão energética ofe-
recido pela Elektro, em 
parceria com a empresa, 
ICF internacional. O trei-
namento visa a redução do 
consumo de energia elé-
trica. O treinamento será 
realizado na Secretaria de 
Educação com início às 8h.
O treinamento é dividi-
do em etapas. Os ser-

vidores já passaram 
pelos módulos 1 e 2. 
E nesta terça-feira, será 
apresentado o Módu-
lo 3.6, “Projeto de EE 
e Análise Econômica, 
Conceitos de Medição 
e Verificação, Relação 
Prefeitura x Concessioná-
ria, e mecanismos de com-
pras ecologicamente cor-
retas”. “Com o projeto de 
Gestão Energética Muni-
cipal, a estimativa é redu-
zir cerca de R$ 30 mil por 
ano com as despesas de 
energia de todos os 30 pré-
dios públicos da cidade”, 
afirma o Engenheiro em 

Eficiência Energética da 
Elektro, Lucas Rafacho. O 
projeto também contempla 
em outras cidades da área 
de concessão da distribui-
dora, são elas: Limeira, 
Mogi Guaçu, Dracena, 
Santa Fé do Sul e Registro.
Este projeto foi contem-
plado no Programa de 
Eficiência Energética da 
Elektro, que investe anu-
almente parte de sua re-
ceita em ações de com-
bate ao desperdício de 
energia elétrica conforme 
determinação da Agên-
cia Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL).

Novelis investirá
cerca de R$ 1 milhão 
em projetos sociais

Líder mundial em lami-
nados e em reciclagem de 
alumínio, a Novelis inves-
tirá em 2015 cerca de R$ 
1 milhão em iniciativas de 
responsabilidade social, a 
serem realizadas em Pin-
damonhangaba. A infor-
mação foi dada durante 
uma reunião entre o prefei-
to de Pindamonhangaba, a 
diretora de Comunicação e 
Relações Governamentais 
da empresa, Eunice Lima; 
a gerente de Comunicação 

Externa, Raquel Botinha, e 
Giselle Madureira, da co-
municação da unidade no 
município. As ações estão 
diretamente relacionadas 
com a política de respon-
sabilidade socioambiental 
da empresa e alinhadas 
ao programa global de 
investimentos sociais de-
nominado Novelis Comu-
nidade, que atua com base 
em três pilares (segurança, 
educação e reciclagem) 
e promove o bem-estar 

e o desenvolvimento das 
comunidades onde a em-
presa está inserida. Entre 
os projetos que recebe-
rão investimentos estão: 
A Sociedade do Amanhã, 
Heróis em Ação, Parque 
Trabiju (2ª fase), Forma-
ção Continuada de Profes-
sores da rede Pública (2ª 
fase) e Fundo da Infância 
e Adolescência. Segundo 
Eunice Lima, a Novelis 
está empenhada em man-
ter sua atuação junto à 
comunidade local, bene-
ficiando e conscientizan-
do a população de nossa 
cidade. Para o prefeito, a 
parceria é muito importan-
te, pois possibilita o forta-
lecimento da imagem da 
Novelis na comunidade. 
“Além disso, esses proje-
tos sempre trazem bene-
fícios à população em di-
versas áreas e reforça que 
a iniciativa privada sem-
pre ganha quando atua em 
conjunto com a adminis-
tração pública”, salientou.



página 10A GAzetA dos Municípios20-21-22-23-24-25-26 de Dezembro de 2014

Paróquia São José de Tremembé 
reinicia trabalhos da Pastoral da 

Comunicação
Olá amigos e amigas, um dos 
objetivos traçados pela nossa 
paróquia em 2015 é reativar 
a Pastoral da Comunicação. 
Precisamos de agentes, pes-
soas que gostam do ramo da 
comunicação em seus diver-
sos pontos (internet, jornal, 
mídia, mural, divulgação, fo-
tos, enfim em tantos ramos, 
entre outros) que nos ajudem 
a formar e informar nos di-
versos trabalhos pastorais. 
Ainda vamos conversar mui-
to e ver o que podemos fazer 
com relação à nossa paróquia. 

Para a mesma, precisamos 
de pessoas interessadas que 
voluntariamente nos ajudem 
com ideias e principalmente 
com a colaboração através 
de um trabalho disponível 
e responsável. Os interessa-
dos deixem suas mensagens 
ou apresentem suas ideias 
abaixo desta mensagem. 
Muito obrigado. PA-
DRE ALAN RUDZ 
1. Pastoral da Comunicação
Pastoral da Comunicação 
é a ação organizada, em di-
versos níveis (comunidade, 

paróquia, diocese...), em vis-
ta da comunicação interna 
da Igreja, como um todo, e 
a sua comunicação externa 
através de diversos meios de 
comunicação da sociedade. 
A Pastoral da Comunicação, 
na dimensão interna, é a ati-
tude e o processo de ser e 
estar em comunicação atra-
vés da produção e circula-
ção de bens simbólicos que 
tornam possível o inter-rela-
cionamento e o diálogo entre 
pessoas, grupos, serviços, 
organismos e comunidades.

SINDICATO DOS EMPREGADOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

TREMEMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

TREMEMBÉ
“CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA”

Deseja a todos
Feliz Natal e

um Próspero Ano Novo

Reiterando o compromisso 
desta entidade pela defe-

sa do funcionalismo que é 
responsável pela

administração pública
em carácter

geral.

Esta casa de leis composta 
por seus vereadores e

funcionários não poderia 
deixar de desejar a todos 

Feliz Natal
e um Próspero
Ano Novo!!!
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