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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

O suplente de vereador
Gilson Bilard, enquanto
assumia a vereança em 2010,
encaminhou um ofício ao
prefeito municipal Roberto
Peixoto que solicitou o
recapeamento das avenidas
Renato Ortiz, José Felipe de
Moura, dr. José Getúlio
Monteiro e as ruas Ana
Perpétua Marques, Mons.
Juvenal Cauly, Pedras
Verdes, José Ramos Ortiz,
Alfredo Cândido Vieira,

Evangelina Monteiro Silva,
Thélio Carreira, Alcídia
Pereira do Nascimento e
Maria da Cunha, no Bairro
da Vila Aparecida. Na época
o prefeito solicitou a visita do
engenheiro José Antonio, da
Usina de Asfalto,
acompanhado de Bilard, que
avaliou a necessidade deste
trabalho.”Os moradores me
procuraram no gabinete e
fizeram essa reivindicação.
Fui até o local e pude

constatar a necessidade deste
recapeamento. De fato o
asfalto das vias estava em
precárias condições”, disse
Bilard.Desde a semana
passada, as avenidas e ruas
já estão sendo recapeadas
pelos funcionários da
prefeitura. Hoje Gilson Bilard
trabalha na Ouvidoria da
Prefeitura e atende aos
munícipes em suas
reivindicações de melhorias
para Taubaté.

Bairro da Vila Aparecida
recebe recapeamento

O Projeto de Extensão
“Saúde na Educação”, uma
parceria da Prefeitura
Municipal de Taubaté
(PMT) e da Universidade
de Taubaté (UNITAU)
participará nesta quarta-
feira, 1° de junho, de mais
uma edição do “UNITAU
na Praça” projeto da Pró-
Reitoria de
 Extensão e Relações
C o m u n i t á r i a s
(PREX) da UNITAU, que
promove ações
culturais e artísticas, de
saúde e atividades físicas
abertas à comunidade.
Nesta edição o Projeto
“Saúde na Educação” irá
trabalhar os seguintes

temas: DST (doenças
s e x u a l m e n t e
transmissíveis), devido à
proximidade do Dia dos
Namorados; doenças
respiratórias, devido à
proximidade do inverno e
dengue, já que estamos
em meio a uma epidemia,
a qual está sendo
controlada na cidade.
Essas ações serão
coordenadas pela
professora Rose Análio
(enfermagem UNITAU) e
Stella Zöllner (Vigilância
Epidemiológica da
Prefeitura Municipal e
Instituto Básico de
Biociências (UNITAU).
Participarão estudantes

de enfermagem,
jornalismo e medicina,
além de profissionais da
Secretaria de Saúde da
Prefeitura.O Programa
Municipal de DST/AIDS,
da Prefeitura de Taubaté,
fará as orientações e
panfletagem sobre os
cuidados relacionados ao
assunto “doenças
s e x u a l m e n t e
transmissíveis”. O evento
ocorrerá no período das 8
às 12 horas, na Praça
Dom Epaminondas, em
Taubaté. Toda a população
está convidada a conhecer
e participar dessas ações
em benefício da saúde e
da cultura.

Prefeitura de Taubaté e
Unitau promovem ações

na praça Dom
Epaminondas

Neste feriado, o
Auditório Cláudio
Santoro será palco do
Corpus Christi Music
Show, trazendo para
Campos do Jordão Luiza
Possi e Duo
Sciotti, integrados pelos
irmãos Sergio e Derico
(saxofonista do Sexteto
do Programa do Jô).
Luiza Possi será a
primeira atração a se
apresentar na sexta-feira
(24/06). No show que
abre a turnê do seu novo
dvd “Seguir Cantando”,
gravado neste ano. A
cantora reencontra seu
público, trazendo em seu
repertório novas canções,
além das que consagraram
a sua carreira “Eu Espero”
e “Tudo Certo”.Às
vésperas de completar 27
anos, Luiza mostra que a
música é realmente um
dos seus genes de
dominância, com nove
anos de carreira
profissional chega ao seu
sexto trabalho, trazendo
em sua discografia “Eu
Sou Assim” (2002), “Pro
Mundo Me Levar”
(2004), “Escuta” (2006),
“A Vida é Mesmo Agora”
(2007) e “Bons Ventos
Sempre Chegam” (2009),
o último num trabalho
mais autoral.Filha de uma
das intérpretes da música
brasileira, Zizi Possi,
Luiza mostrou seu talento

ainda no período escolar
arrastando legião de fãs
que acompanhavam em
suas canções, chegou a
integrar bandas estudantis
que participaram de
festivais. Eleita uma das
novas vozes da música
nacional, Luiza mostra
que além de cantar e
encantar, também toca
piano, que é a sua
formação e mostra
habilidades ao violão,
onde compõe as suas
canções que se
encontram perfeitamente
letra e melodia. No
sábado (25/06) será a vez
do Duo Sciotti subir ao
palco do Auditório
Cláudio Santoro, para
uma apresentação
intimista, mas que levará
o público a um passeio
pelos diversos cenários da
música. Há quase três
décadas, os irmãos Sergio
e Derico Sciotti, o último
integrante do Sexteto do
Programa Jô (Rede
Globo), começaram com
esse trabalho para
apresentações em eventos
corporativos e
congressos, mas que
ganhou nova roupagem
para ser apresentado em
teatros e casas
noturnas.Com 29 anos de
estradas, o Duo Scotti já
possui três trabalhos
gravados Derico e Sergio
– Duo Sciotti (2002),

Dois Por Dois (2004) e
Derico e Sergio – Duo
Sciotti 25 Anos (2007).A
versatilidade musical de
Derico na flauta e
saxofone e de Sergio no
teclado e piano traz
nomes da música
brasileira como Cazuza,
Djavan e Caetano Veloso,
até os internacionais Phill
Collins, Paul McCartney,
Elton John.Corpus
Christi Music Show é uma
realização da Meta Som,
com promoção de
Miranda’s Eventos, com
apoio da Secretaria
Municipal de Turismo,
Governo do Estado de
São Paulo, Santa
Marcelina Cultural,
Grupo Cozinha da
Montanha, Central de
Pousadas, Campos do
Jordão Associação de
Hotelaria e Gastronomia
(Asstur) e  Campos do
Jordão e Região
Convention & Visitors
Bureau.As apresentações
começam às 21h, com
classificação 14 anos e
ingressos à venda no local
e no quiosque na Vila
Capivari, à R$ 80,00
(inteira), R$ 40,00 (meia)
e em ação social –
doadores de 1 kg de
alimento não perecível
paga R$ 70,00.
Informações pelos
telefones (12) 9766-
7711 e (12) 9761-8222.

Em Campos do Jordão
Auditório recebe Corpus

Christi Music Show

O participante terá até o
dia 25 de Julho (Dia do
Escritor) para escrever
sua crônica com o tema
estipulado. O Concurso é
aberto ao público dos 15
aos 80 anos, e tem como
objetivo incentivar e
divulgar o estilo literário
na revelação de novos

cronistas valeparaibanos.
Afirmou o Presidente da
AVLA Alberto
M a z z a . S e r ã o
selecionados os 10
primeiros colocados que
serão contemplados com
produtos de Beleza das
Empresas patrocinadoras
deste Concurso, e

receberão certificados
personalizados da Avla e
Cia Cultural Farol São
José.Adquira o
regulamento do concurso
nos sites:
www.farolsj.com.br e
www.projetoespacoliterario.com.,
ou na Rua Duque de
Caxias, 275 - Centro.

Prorrogadas as incrições
gratuitas do Concurso
de Crônica promovido

pela AVLA “beleza atrai e
conteúdo convence”
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Cuidar do meio ambiente
é fundamental para a
qualidade de vida da
população e do nosso
planeta. Por esta razão, a
Sabesp segue rumo à
universalização do
saneamento ambiental,
 investindo em programas
que visam o correto
destino do esgoto gerado
por todos nós. Na Semana
do Meio Ambiente, uma
série de atividades serão
oferecidas e apoiadas
pela Sabesp em sua área de
atuaçãoFiel aos
princípios ambientais
pilares da sua ação, a
Sabesp, empresa que tem
como atribuição planejar,
construir e operar
sistemas de água, esgotos
e efluentes industriais,
celebra o Dia do Meio
Ambiente com os seus
públicos e colaboradores,

durante ações
desenvolvidas neste mês
de junho, por meio de uma
série de iniciativas
realizadas nas
comunidades onde opera.
O cuidado com o meio
ambiente é fundamental
para a qualidade de vida da
população e do planeta.
Por essa razão a Sabesp
segue rumo à
universalização do
saneamento investindo
em programas que visam
o correto destino do
esgoto gerado pelas
comunidades, livrando os
corpos d’água da carga de
poluição. Na região do
Vale do Paraíba, a Sabesp
está implantando obras de
despoluição da bacia do
rio Paraíba do Sul e na
região da Serra da
Mantiqueira. Há obras em
andamento nos

municípios de São José
dos Campos, Queluz, São
Bento do Sapucaí,
Guararema, entre outras.
Também estão previstas
obras em Campos do
Jordão e Lavrinhas, que
irão equacionar o destino
correto dos esgotos
gerados e universalizar o
tratamento dos esgotos na
região, contribuindo para
a preservação da bacia do
Paraíba do Sul e de outros
mananciais na Serra da
Mantiqueira. Ao cumprir
sua missão e preservar o
meio ambiente, a Sabesp
celebra o seu
compromisso com a vida.
Conheça, a seguir, mais
sobre a programação de
eventos, realizados e
apoiados pela Sabesp, em
comemoração pela
Semana do Meio
Ambiente.

Sabesp celebra Dia
Mundial do Meio

Ambiente e promove
consciencialização

ambiental

O dia 25 de maio foi
marcado por emoção e
lembranças que vieram à
tona durante a
inauguração da Galeria de
Prefeitos de Tremembé
na sede da Prefeitura
Municipal.O evento
representou uma
homenagem do Prefeito
José Antonio de Barros
Neto à gestão dos 23 ex-
prefeitos do município e
reuniu autoridades locais
e familiares (entre
 filhos, esposas,
netos e bisnetos) de
antigos gestores da
cidade. Além do prefeito
José Antonio a
homenagem ainda contou

com a presença de quatro
ex-prefeitos de
Tremembé: Eugenio
Ferreira da Silva (com
gestão em 1971), Júlio
Otani (de 1989 a 1992),
Antonio Carlos Ferreira
(Metralha, de 1995 a
1996) e Orozimbo Lucio
da Silva (Lucio Varejão,
de 1999 a 2004).À
ocasião, a Chefe de
Gabinete, Fátima Leite,
ressaltou aspectos que
fazem parte de
100 anos de
 história da cidade,
abordando em seu
discurso algumas ações
de cada gestão.Para tornar
realidade a Galeria de

Prefeitos, o trabalho de
pesquisa histórica
documental elaborado
pelo historiador Laurindo
de Paula foi fundamental.
Por meio de um estudo
profundo sobre a cidade e
de um grande acervo de
fotos, foi possível obter o
conteúdo necessário para
a Galeria.Emocionado, o
prefeito José Antonio
agradeceu a presença de
todos e afirmou que a
homenagem é mais que
merecida, pois cada
administrador que passou
pelo executivo se dedicou
muito e contribuiu ainda
mais para o crescimento
de Tremembé

Galeria de Prefeitos é
inaugurada na sede da

Prefeitura de Tremembé

No dia 26 de maio, a
Prefeitura de Tremembé e
a Câmara Municipal da
cidade firmaram apoio ao
trabalho do projeto
Coalizão Comunitária
Anti-drogas, da cidade de
Pindamonhangaba, por
meio de uma nova
parceria.Em reunião na
sede da Câmara
incentivada pela diretora
da Escola Estadual
Manuel Cabral, Roseli
Alves Vianna, com a
presença da professora
mediadora Hilda Helena
da Costa e da presidente
do Coalizão de
Pindamonhangaba, Eliane

Prado Marcondes, foi
firmada uma parceria com
o objetivo de promover
reuniões mensais da
Coalizão em Tremembé.
À ocasião, foram
nomeados representantes
para iniciarem os
Comitês de Comunicação
e de Diagnóstico na
cidade. Durante o evento,
também foi marcada a
primeira ação do projeto
no município, no dia 26 de
junho, (Dia Internacional
de Combate às Drogas),
na praça Geraldo Costa.O
projeto que mantém
crescimento e sucesso
em Pinda, estará em breve

funcionando efetivamente
na cidad e de Tremembé.
O Coalizão representa a
união de diversos setores
da sociedade com o
objetivo de preparar
c o m u n i d a d e s ,
famílias e demais
cidadãos para a luta
contra o consumo de
álcool e outras drogas.A
próxima reunião da
Coalizão Comunitária
Anti-drogas de
Tremembé, será dia 15 de
junho, às 19h na Câmara
Municipal (rua Bom
Jesus, 145,
Centro). ”fotos  de Celso

Correa”

Tremembé recebe
Coalizão Comunitária

Anti-drogas

A FAMUTRE (Fanfarra
Municipal de Tremembé),
venceu o XII
CONFAFRAMO -
Concurso de Fanfarras de
Francisco Morato-SP, que
aconteceu no dia 29 de
maio.Campeã na categoria
com Pisto Sênior e na
categoria Geral - que
abrange todas as categorias
avaliadas - A FAMUTRE
colocou seu trabalho em
evidência durante a
competição de nível
nacional.O concurso criado
em fevereiro de 2000, tem
como objetivo estimular a
organização de fanfarras
promovendo a integração
entre seus membros por meio
de uma competição sadia,
possibilitando assim, a
melhoria de técnicas musicais,
da participação espontânea,
do culto ao civismo e da

formação musical para a
juventude.Entre as 18
corporações participantes do
CONFAFRAMO 2011, a
FAMUTRE obteve a vitória
com 405 pontos no resultado
final da avaliação de cinco
jurados.Um dos destaques
da grande vencedora foi o
Mor André Fabiano Barbosa
(Kalunga), com o primeiro
lugar na categoria.De acordo
com o maestro da
FAMUTRE, Alexandre
Vilela, o evento foi de grande
importância para
 Tremembé, pois permitiu que
a cidade demonstrasse seu
valor cultural. “Conseguimos
ver a integração que
 o evento promoveu entre
todos os Estados e com
certeza, mostramos nosso
trabalho com
uma bela apresentação
instrumental”, afirma o

maestro. Também marcaram
presença no
CONFAFRAMO o
coordenador da FAMUTRE,
Marcelo Couto Vargas e o
auxiliar de maestro, Renato
Soares.Na manhã do dia 30,
o Prefeito José Antonio, a
Chefe de Gabinete Fátima
Leite, o Secretário de
Turismo, Cu ltura e Esportes
Arlindo Tosti e a
Coordenadora de Eventos
Maria Helena Rocha
recepcionaram e
parabenizaram os
representantes da
FAMUTRE, na sede da
prefeitura. O prefeito José
Antonio demonstrou
muito orgulho
por mais essa conquista e
aproveitou a
oportunidade para agradecer
a todos os integrantes da

FAMUTRE.

FAMUTRE GANHA PRÊMIO NACIONAL

Foram arrecadadas 16
toneladas de roupas,
agasalhos e cobertores e
realizados eitos 1.340
atendimentos na
Campanha de Agasalho do
Sindicato dos
Metalúrgicos de
Taubaté.A Campanha foi
realizada no último
domingo, dia 29, nos
bairros Gurilândia, Santa
Luzia, Independência,
Estiva e Vila Rica, que
também receberam os
postos fixos de
a t e n d i m e n t o . A
arrecadação contou com a
participação de 400
voluntários de 26

entidades assistenciais de
Taubaté.Nos postos fixos
de atendimentos foram
realizados exames como
aferição de pressão
arterial (820) e exame de
glicemia (520). Para o
diretor social do
Sindicato, Raimundo Dias
Pires, o Baiano, “a
Campanha do Agasalho
mais uma vez superou as
expectativas de
arrecadação graças ao
trabalho fundamental dos
voluntários das entidades
p a r t i c i p a n t e s ” .
” D e s t a c a m o s
 também o caráter
solidário do povo

taubateano. A população é
solidária, sempre que é
chamada para atender as
Campanhas de
arrecadação que
realizamos, ela faz a sua
parte”, afirmou BaianoO
Sindicato agradece o
apoio dos parceiros nesta
Campanha do Agasalho
2011 como a Sabesp,
F a c u l d a d e s
Anhanguera, Drogasil,
Julio Simões,
Puras, Buffet Nova
Aliança, Ford, Natus
Verde, Sislog, Padaria
Pádua e Sindicato dos
Metalúrgicos de
Pindamonhangaba.

Campanha do Agasalho
dos Metalúrgicos

arrecada 16 toneladas e
realiza 1.340

atendimentos

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de
Taubaté informa que
algumas pessoas vêm se
apresentando nas
residências da zona rural,
com o propósito de fazer
vistoria de controle do
mosquito Aedes aegypti e
vendendo comprimidos
que “matariam” as larvas.
Diante disso, solicitamos
que seja divulgado o

trabalho do CAS
(Controle de Animais
Sinantrópicos), o qual é
gratuito e não contempla
a distribuição de qualquer
veneno para uso do
morador. Informamos
ainda, que tal
irregularidade, já foi
comunicada às
autoridades policiais para
que tomem as devidas
providências no sentido

de coibir tal
prática.Lembramos que
os funcionários portam
camisetas e crachás, os
quais devem ser
solicitados pela
população antes do
ingresso na
residência.Dúvidas e
i n f o r m a ç õ e s
complementares podem
ser obtidas no telefone
3625-4091.

Comunicado e alerta da
Prefeitura de Taubaté

aos munícipes

Na 4ª edição do concurso
Francisco de Sales e Dom
Bosco de Comunicação,
concorrem oito matérias,
vinte fotografias e sete spots
de rádio.O evento será nesta
sexta-feira (03), na Catedral
Divino Espírito Santo com
Missa de Ação de Graças
pelo 45º Dia Mundial das
Comunicações Sociais e a
entrega dos prêmios. A missa
será celebrada pelo Pe.
Juarez de castro e Pe.
Alessandro Henrique
Coelho, contará também
com a presença de Dom
Antonio Carlos Altieri, sdb

bispo diocesano.O tema do
concurso é sempre vinculado
à Campanha da Fraternidade
que este ano falou sobre “A
Vida no Planeta” e a
preocupação com o meio
ambiente. Os participantes
são profissionais da área de
comunicação do Litoral
Norte e devem produzir o
material com o tema
específico.A realização do
concurso é da Diocese de
Caraguatatuba através do
setor de comunicação e conta
com o apoio cultural da
Sabesp e Pousado do Fort,
de São Sebastião. São

parceiros a Agencia de
Notícias Facto e o Jornal
Imprensa Livre. Também as
rádios Oceânica, Morada
FM e Integração e o
Programa sobre Ecologia do
apresentador Ivan Quadros
colaboraram na divulgação
dos spots de radio.Os
vencedores da Categoria
Profissional e alguns
homenageados receberão
troféus confeccionados pelas
crianças da casa Gaiato, obra
social da Diocese de
Caraguatatuba, que trabalha
com crianças em situação de
vulnerabilidade.

Diocese de Caraguá
realiza premiação de

concurso de
comunicação


