
A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
de Ação Social lançou na 
manhã do dia 24 de mar-
ço a Campanha do Aga-
salho 2014, com o slogan 
“Dê uma mãozinha para 
ninguém passar frio”. 
A campanha seguirá até 
o dia 20 de maio, e tem 
como meta alcançar um 
número ainda maior do 
que o ano passado, que be-
neficiou aproximadamente 
200 famílias do município.
Todas as doações podem 
ser feitas na Secretaria 
de Ação Social (Rua José 
Monteiro Patto, 325 – Jar-

dim Bom Jesus), das 08h 
às 17h. Em breve haverá 
postos de arrecadação es-
palhados por toda a cidade, 
em igrejas, supermerca-
dos e escolas municipais.
A participação da comuni-
dade é imprescindível para 
o sucesso da campanha. Se-
pare os agasalhos que você 
não usa mais e que estejam 
em bom estado e doe, as-
sim as pessoas beneficia-
das não passarão frio. Doe 
casacos, meias, toucas, 
luvas, agasalhos, coberto-
res, calças, camisas, cal-
çados, edredons e outros.
“O objetivo é voltar a ba-

ter o recorde na arrecada-
ção de peças de vestuário, 
cobertores e edredons. A 
população de Tremembé 
é muito solidária e tenho 
certeza que isso mais uma 
vez vai acontecer. A popu-
lação entendeu o recado, 
afinal de contas, as pesso-
as que recebem merecem 
essa condição”, destacou 
Andrea Vaqueli, presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade “Atenção 
Tremembé, roupa boa 
a gente doa!”- finaliza.
Mais informações pe-
los telefones 3674-
3910 ou 3674-3660.

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXIII  27 DE MARÇO DE 2014  EDIÇÃO 1185 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Os Vereadores da Câma-
ra de Pindamonhanga-
ba, Presidente Ricardo 
Piorino (PDT) e os vere-
adores: José Carlos Go-
mes – Cal (PTB); Martim 
Cesar (DEM); Professor 
Eric (PR); Roderley Miot-
to (PSDB) e Felipe César 
(PMDB), realizaram no 
último domingo, dia 23, 
uma reunião com o Gover-
nador do Estado, Geraldo 
Alckmin (PSDB), nas de-
pendências do gabinete 
do Prefeito Municipal, 
Vito Ardito (PSDB), para 
tratarem de assuntos per-
tinentes ao município, so-
bretudo relacionados ao 
aumento registrado nos 
últimos meses da violên-
cia na cidade, com a inci-
dência de diversos crimes. 
Também estiveram pre-
sentes: o Deputado Fede-
ral Arnaldo Faria de Sá 
(PTB), Deputado Estadual 

Fernando Capez (PSDB), 
Deputado Estadual Hélio 
Nishimoto (PSDB), Secre-
tário de Saúde do Estado 
de são Paulo, Dr. David 
Uip e demais autoridades.
Durante o encontro, o 
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba, Ricardo Pio-
rino, protocolou o Ofício 
nº 306/2014, endereçado 
ao governador, e subscri-
to por nove vereadores – 
somente com a ausência 
da assinatura do vereador 
Janio Lerario – no qual 
solicitam providências, 
junto ao Governo do Es-
tado, para amenizarem os 
índices de violência regis-
trados na cidade, que nos 
últimos meses aumenta-
ram em mais de 300%. 
Dentre as reivindicações, 
estão: aumento do efetivo 
das Polícias (Civil e Mili-
tar), bem como o número 

de Delegados; disponibi-
lização de mais veículos 
e motos ROCAM; dispo-
nibilização de cinco Ba-
ses Móveis Comunitárias; 
agilidade para finalizar 
o 2º Distrito de Morei-
ra César, implantando-se 
plantão policial de 24h; e 
colocação da ROTA por 
tempo mínimo de 30 dias. 
Preocupado com a situação 
do município, o Presidente 
do Legislativo, vereador 
Ricardo Piorino, destacou  
a importância do trabalho 
que os policiais estão rea-
lizando e as condições pre-
cárias com que estão exe-
cutando os serviços. “Os 
policiais estão superando 
suas próprias forças dian-
te do crescimento acen-
tuado da criminalidade, e 
diante do baixo número 
do efetivo, os mesmos es-
tão sendo extremamente 
sacrificados”, salientou.

Vereadores de Pinda
realizam importante

reunião com Governador

Prefeitura anuncia a
entrega de mais uma
unidade de Educação

Infantil

A administração muni-
cipal, ciente da grande 
demanda de vagas para 
crianças de até cinco anos 
na Educação Infantil, 
anuncia a entrega de mais 
uma unidade. A inaugu-
ração acontecerá no dia 
26, quarta-feira, às 10h e 
será aberta ao público in-
teressado, pais de alunos, 
autoridades e imprensa.
Em 1022,98 m² de área 
construída e investimento 
de recursos próprios na or-

dem de R$ 1.663.908,36, 
a Prefeitura inaugura a 
EMEI Vila São José com 
capacidade para atender 
151 crianças do bairro e 
adjacências, entre berçá-
rio I e II, maternal I e II 
e jardim. Trata-se de um 
inovador projeto arqui-
tetônico, com ambientes 
criados para atender às 
necessidades dos peque-
nos em sua totalidade.
A estrutura física da EMEI 
contará com 6 salas de 

aulas, 2 berçários com 
banheiro e solário, 1 des-
pensa, 1 refeitório com 
cozinha, 1 sala para a ad-
ministração, 1 sala para 
professores (com cozi-
nha e banheiro próprios), 
2 banheiros infantis no 
pátio, 1 área de serviço 
(com banheiro), 1 lactário 
e 1 sala de almoxarifado.
S e r v i ç o
EMEI Vila São José
Endereço: Rua Ge-
raldo de Bona, 401

Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 

Ação Social lança
Campanha do Agasalho 

2014

Programa Emprega SP
oferece 22.627

oportunidades de
trabalho no Estado

Mais 22.627 oportunida-
des de emprego são ofe-
recidas nesta semana em 
todo o Estado de São Pau-
lo pelo programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego. 
O maior número de ofertas 
são para Ajudante Geral, 
Auxiliar de linha de pro-
dução, Atendente de lan-
chonete, Motorista, Mecâ-
nico, Porteiro, Repositor e 
Vendedores. O Emprega 
São Paulo/Mais Emprego 
é uma agência de empre-
gos pública e gratuita ge-

renciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE). Para mais infor-
mações e outras ações da 
SERT, acesse:www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br. 
Aprendiz Paulista - O pro-
grama Aprendiz Paulista 
divulga nesta semana 133 
vagas. O programa é co-
ordenado pela SERT, com 
o objetivo de promover a 
vivência e inserir os alu-

nos dos cursos técnicos do 
Centro Paula Souza (ETE-
Cs) no mercado de traba-
lho. Como se cadastrar: 
Para ter acesso às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT, basta 
acessar o sitewww.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
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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 Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades

As sete maravilhas do mundo:
A Estátua de Zeus Olímpico (Grécia)
O Templo da Deusa Diana (Turquia)
O Colosso de Rodes (Grécia)
O Mausoléu de Halicarnasso (Turquia) 
O Farol de Alexandria (Egito)
Os Jardins Suspensos da Babilônia (Iraque)
As Pirâmides do Egito (Egito)
***
Os grandes monumentos:
A Torre de Piza
O Coliseu de Roma
O Taj-Mahal
As Muralhas da China
A Estátua da Liberdade
O Cristo Redentor
A Torre Eiffel
***
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

Humor

Classificados
Eu i meu tio Credirson compremu um barriu de shopi de 50 litrus mais uns disgrassadus 
inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i resorvemu vendê 
o shopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, corpo atlético, excelente companheiro, dócil, 
carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura viúvas ricas e 
ingênuas para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, na barraca 21, 
no acampamento da DERSA.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gostaria 
de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... Obrigado 
por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo?
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Administra-
ção, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, escrevi cinco 
livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero aprender um 
jeito de arrumar um emprego!
***
O Manoel foi preso numa cela em frente à de um leproso. Dia após dia, ele observava 
o leproso cuidando de suas feridas. Até que certa vez, caiu um dedo do leproso. Este o 
pegou e o atirou pela janela. Uma semana depois, caiu outro dedo e o leproso atirou-o 
pela janela. Algum tempo depois, caiu uma orelha, o leproso atirou-a pela janela. Uma 
semana depois, caiu um pé, o leproso atirou-o pela janela. Aí, o Manoel não agüentou 
mais e pediu uma audiência com o diretor e disse:
- Olha, senhor diretor, eu não quero ser chamado de dedo duro, mas o gajo que está na 
cela em frente a minha está fugindo aos pouquinhos.
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