
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOSPágina  3 16/17/18 de Julho 201116/17/18 de Julho  2011

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 16/07/2011
Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital
Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida
Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste
jornal.

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
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

Culinária típica e
apresentações culturais
fazem parte do evento,
que segue até o dia 24 na
Praça de Eventos da
Avenida Iperoig  Terá
início no próximo dia 22
o 4º Festival da Cultura
Japonesa. O evento vai ser
realizado na Praça de
Eventos da Avenida
Iperoig, até o dia 24 de
julho. Além de delícias da
gastronomia japonesa,
como yakissoba, sushi,
sashimi, tempurá, guioza
e outros, o evento contará
com diversas atrações
culturais, além de tendas
com produtos japoneses.
Entre as atrações

culturais, destaque para as
apresentações de “Taikô”,
grandes tambores
japoneses usados para
expressar sentimentos,
como alegria, ira, tristeza
ou prazer. Também
a c o n t e c e r ã o
apresentações de danças
folclóricas e populares,
além de artes marciais,
como judô e kung fu.O 4º
Festival da Cultura da
Japonesa é uma realização
da Anibra- Associação
Nipo Brasileira de
Ubatuba, com apoio da
Prefeitura de Ubatuba,
Fundart, Sakura, Taiyo e
Associação Comercial de
Ubatuba.  Confira a

programação e não
deixe de participar!  Dia
22 - sexta-feira 19h
Abertura 19h30 Gaijim
Sentai (música) 20h30
Taiko (Atibaia) 21h
Mariko Nakahira
(cantora) 22h Fujita 23h
Nobuhiro Hirata (cantor)
Dia 23 – sábado 19h
Kung Fu 20h Taiko
(Atibaia) 20h30 Judô 21h
Gaijim Sentai (música)
22h Fujita 23h Nobuhiro
Hirata (cantor) Dia 24 –
domingo 19h Mangusan
Dance (dança) 19h30
Fujita 20h30 Taiko
(Taubaté) 21h30 Mariko
Nakahira (cantora) 22h30
Nobuhiro Hirata (cantor)

Quarta edição do
Festival da Cultura

Japonesa começa dia 22
de julho em Ubatuba

O Senac Taubaté oferece
de 18 a 25 de julho, um
curso sobre o mais
tradicional doce
brasileiro, o brigadeiro,
dentro do programa
Brigadeiro Gourmet.A
metodologia utilizada no
título desenvolve as
habilidades do aluno em
pouco tempo, com a
qualidade educacional que
tornou a instituição
referência no setor. Para
isso, as aulas serão
ministradas por

profissionais com grande
conhecimento e
experiência no mercado,
que vão apresentar, em
aulas expositivas e
práticas, variados
 modos de preparo,
novas possibilidades
 de aromatização e
d i f e r e n c i a d o s
ingredientes e coberturas,
além de criações e
formas de demonstrações
i n o v a d o r a s .
Os participantes do
Brigadeiro Gourmet

 vão conhecer os tipos do
doce, os principais
ingredientes para o
preparo e as
mais diversas
combinações, entre elas,
com frutas e bebidas.Os
interessados podem se
inscrever pelo site
w w w . s p . s e n a c . b r
 ou pessoalmente, no
Senac Taubaté. 
O Senac Taubaté, fica na
rua Nelson Freire
Campello, 202 - Jardim
Eulália

Senac Taubaté lança
curso sobre brigadeiros

A pianista Eudóxia de

Barros e a Camerata de

Violões do Conservatório

de Tatuí são as atrações

do Inverno Cultural,

promovido pela Fundação

Cultural de Jacarehy José

Maria de Abreu. A

programação do fim de

semana apresenta ainda o

Trio Bachsileiros e o

Quarteto de Trompetes,

no vale do Paraíba.. No

sábado (16), às 20h, na

Sala Mário Lago, a

Camerata de Violões do

Conservatório de Tatuí

apresenta composições

de Bach, Rossini, Vivaldi,

Dvorak e Villa Lobos. A

temporada do Inverno

Cultural segue até o dia 31

de julho com várias

atrações como a ópera

Carmem, que encerra o

evento. A programação

contempla também os

bairros com atrações no

EducaMais Jardim

Paraíso e Parque Santo

Antonio, na Emef (Escola

de Ensino Fundamental)

Barão de Jacareí, no São

João. Artes plásticas -

Durante o Inverno

Cultural, no Museu de

Antropologia do Vale do

Paraíba, o público pode

conferir também a

exposição Inverno com

Arte, que pode ser vista

até 31 de julho, de terça a

sexta, das 9h às 17h, e

sábado e domingo, das

11h às 17h. São 45 obras

de artistas de Jacareí

feitas com técnicas

variadas: óleo e acrílico

sobre tela, pastel,

têmpera, escultura,

composição, gravura e

fotografia. O Museu fica

na rua XV de Novembro,

143, Centro. A entrada é

gratuita. Programação 15/

07 – 19h Trio

Bachsileiros Centro de

Convivência Casa Viva

Vida – Rua Itapira, nº 260

- Jardim Mesquit 15/07 –

20h Recital de Piano com

Eudóxia de Barros Obras

de Claude Debussy, Liszt,

Beethoven, Ernesto

Nazareht, Chiquinha

Gonzaga e outros MAV–

Museu de Antropologia

do Vale do Paraíba – Rua

XV de Novembro, 143 –

Centro 16/07 – 20h

Camerata de Violões –

Literatura Musical como

Bach, Rossini, Vivaldi,

Dvorak e Villa Lobos

Coordenação Edson

Lopes Conservatório de

Tatui Sala Mário Lago –

Pátio dos Trilhos 17/07 –

19h Quarteto de

Trompete  Local:

EducaMais Espaço

Parque Santo Antonio –

Rua dos Hibiscos, s/nº

22/07 – 20h30. Dia

Internacional do Cantor

Lírico  Os três Tenores

Jacareienses: Paulo Abrão

Esper, Rodrigo Rangel e

Benedito Miragaia

Recital de clássicos

popularesEducaMais

Centro - Rua Alfredo

Schürig, nº 20 – centro

Mercado Municipal

Música Instrumental –

10h às 12h16/07 – Sax

com Agnaldo Dias23/07 –

Corporação Musical de

Jacareí Museu de

Antropologia02/07 a 31/

07 Terça a sexta-feira –

09h às 17hSábados e

domingos – 11h às

17hExposição Inverno

com Arte - curadoria

Angela CestariMAV –

Museu de Antropologia

do Vale do Paraíba - Rua

XV de novembro, nº 143

– centro21/07 –

20hRecital com

Orquestra Sinfônica

Jovem da Secretaria

Municipal de

EducaçãoRegente Mauro

M e s s i a s R e p e r t ó r i o :

Clássicos Populares23/

07 – 20hRecital – Duo

Cerri-Botelho - Flauta

Transversal e Piano24/07

– 20hSarau de Gala

P o é t i c o

M u s i c a l R e a l i z a ç ã o :

Academia Jacareiense de

Letras25/07 – 20hRecital

Trio Instrumental –

Harpa, contra-baixo e

flautaRafaela Lopes e

Marco André dos Santos

e Flávio Mieto26/07 –

20hCoral Libercanto –

São José dos

C a m p o s R e p e r t ó r i o

Erudito27/07 –

20hRecital: Aureus

TrioHarpa, Flauta e

ViolaFábio Schio, Marco

André e Rafaela Lopes28/

07 – 20hRecital: Duo

Violino e PianoFábio

Chamma e Liliane

Kans29/07 – 20hRecital

Piano e VozMarco

Antonio Bernardo

EducaMais Espaço

Paraíso 25/06 – 20hTrio

BachsileirosEducamais

Paraíso - Rua

Expedicionário Lourenço

Nogueira, nº 211 – Jardim

Paraíso EducaMais

Espaço Parque Santo

Antonio 17/07 –

20hQuarteto de Trompete

Educamais Parque Santos

Antonio - Rua dos

Hibiscos, s/nº - Parque

Santo Antonio Ópera

Carmem 30 e 31/07 –

20h Ópera Carmen –

Georges Bizet – baseado

na novela Homônima de

Prospe Merimée Direção

Artística e Cênica: Paulo

Abrão Esper  Realização:

Brindisi Produções –

Projeto LIC Participação

Especial: Coro e

Orquestra de

Camara da Fundação

Cultural de

 Jacarehy Incentivador:

CCR Nova Dutra

EducaMais Espaço São

João - Praça

Independência – Bairro

São João

Inverno Cultural apresenta

Eudóxia de Barros e

Camerata de Tatuí - veja toda

programação
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Para os amantes da
corrida de rua e também
para aqueles que gostam
de caminhar, a Molico,
vai promover no próximo
dia 17 de julho
(domingo), a terceira
edição da “Corrida pelo
Planeta”, em Campos do
Jordão. Os participantes
vão se inscrever através da
internet (www.ativo.com)
ou em alguns pontos em
São Paulo, Campos do
Jordão, São José dos
Campos e Taubaté (veja os
locais abaixo) e vão optar
por correr os 8km ou pela
caminhada de 4km. Após
a inscrição é necessário
imprimir o comprovante e
comparecer nos dias 16 e

17 de julho, na Estação de
Inverno, em Campos do
Jordão para retirada dos
kits (com sacola
esportiva, camiseta
oficial da corrida,
numeração e kit de
produtos Nestlé).A
largada vai acontecer na
frente da Estação de
Inverno, localizada no
bairro do Capivari, em
Campos do Jordão e vai
percorrer as principais
ruas da cidade, centro
cultural e histórico, com
belas paisagens e ótimo
terreno para a prática
esportiva. Os
participantes vão contar
com profissionais
capacitados para a

realização de
alongamento, massagem,
avaliação médica, dentre
outras ações, que vão
poder ser aproveitadas
pelos competidores antes
e depois da corrida. A
“Corrida pelo Planeta” é
uma realização da
Molico, com iniciativa da
Prefeitura de Campos do
Jordão e apoio da Vivo e
da Kansinski.  Serviço
Local: Vivo Estação de
Inverno Endereço: Rua
Dr. Paulo Ribas, 79 – Vila
Capivari – Campos do
Jordão Data: 17.07.2011
Horário: Largada às 10h
Valor: R$ 50,00 (corrida)
e R$ 20,00 (caminhada) –
Preço sujeito a alteração

Empresa promove
corrida pelo planeta em

Campos do Jordão

Semana dedicada à
saúde do homem contará
com teste rápido de HIV
e distribuição de
material informativoA
V i g i l â n c i a
Epidemiológica da
Secretaria de Saúde de
Tremembé realiza de 15 a
22 de julho a “Campanha
para a saúde do Homem”.
A semana é voltada para a
conscientização sobre a
saúde do homem e aborda
vários aspectos sobre o
tema, entre eles, a
transmissão de Doenças
S e x u a l m e n t e
Transmissíveis (DSTs). A
campanha acontece em
todas as unidades de saúde
do município, nos cinco
presídios da região e no
Centro de Saúde Dr.

Carlos Borges Ancora da
Luz. O objetivo é levar
informações para a
sociedade sobre as
doenças que podem
acometer a população
masculina, especialmente
a AIDS.Durante a semana
serão distribuídos cerca
de 1300 kits de material
informativo – com
panfletos explicativos e
preservativos – em
unidades de saúde e
presídios. Será realizado
também o chamado “Teste
rápido de HIV”, em que o
resultado é entregue
dentro de quinze minutos.
A população poderá
realizar o teste no período
das 08h às 12h e das 14h
às 16h, no Centro de
Saúde Dr. Carlos Borges

Ancora da Luz.O dia D em
prol da saúde do homem
é 15 de julho, mas em
Tremembé, a Vigilância
Epidemiológica decidiu
estender a iniciativa por
uma semana para obter
melhores resultados e
atingir a população de
modo geral.A equipe
responsável pela
campanha afirma que
também estará à
disposição para
esclarecer dúvidas e
oferecer orientação sobre
outras DSTs. Serviço:
Centro de Saúde Dr.
Carlos Borges Âncora da
Luz  Endereço: Praça da
República, 361, Centro.
Tel.: 3607-1052.
Coordenadoria de
Comunicação

Secretaria de Saúde de
Tremembé promove campanha

em prol da saúde do homem

As análises da qualidade
da água foram realizadas
pela Fundação SOS Mata
Atlântica durante a
passagem de seu projeto
itinerante pelas duas
cidades. No final de maio
e início de junho, o
caminhão do projeto “A
Mata Atlântica é aqui –
exposição itinerante do
cidadão atuante”, da
Fundação SOS Mata
Atlântica, visitou as
cidades de Jacareí e
Taubaté, interior de São
Paulo, para promover
atrações gratuitas com a
população. Entre elas, a
equipe selecionou dois
rios, o Paraíba do Sul, em
Jacareí, e o Una, em
Taubaté, para realizar uma
coleta de água e analisar
sua qualidade. As
avaliações têm como
objetivo checar a
qualidade dos rios,
córregos, lagos e outros
corpos d’água em todas as
cidades por onde passa o
projeto e, desta forma,
alertar a população sobre
a real situação do local
onde vive. Para realizar a
análise, a equipe conta
com um kit de
m o n i t o r a m e n t o
desenvolvido pelo
Programa Rede das Águas
da própria ONG. O kit
classifica a qualidade das
águas em cinco níveis de
pontuação: péssimo (de
14 a 20 pontos), ruim (de
21 a 26 pontos), regular
(de 27 a 35 pontos), bom
(de 36 a 40 pontos) e
ótimo (acima de 40
pontos). Os rios Paraíba

do Sul e Una foram
classificados como
regulares. O primeiro
somou 29 pontos e o
segundo 27 pontos. Os
níveis de pontuação são
compostos pelo Índice de
Qualidade da Água (IQA),
padrão definido no Brasil
por Resolução do
Conselho Nacional de
Meio Ambiente
(CONAMA), obtido pela
soma da pontuação de 14
parâmetros físico-
químicos, biológicos e de
percepção, avaliados com
auxílio do kit. Os
parâmetros são
temperatura, turbidez,
espumas, lixo, odor,
peixes, larvas e vermes
brancos ou vermelhos,
coliformes totais,
oxigênio dissolvido,
demanda bioquímica de
oxigênio, potencial
hidrogeniônico, níveis de
nitrato e de fosfato. A
coordenadora do
Programa Rede das
Águas, Malu Ribeiro,
observa que a população
deve tomar cuidado com
rios classificados como
regulares. “Se a qualidade
da água permaneceu no
nível regular, não significa
que teve um resultado
positivo, mas que está em
estado de alerta. Se nada
for feito, a qualidade da
água pode piorar,
prejudicando a população
e demais seres vivos que
habitam o local.
Queremos despertar nas
pessoas a necessidade de
mudança de
comportamento. A cada

dia, encontramos rios
mais comprometidos,
mesmo em regiões em
que imaginávamos com
boas condições”. Malu
explica também que a
população precisa mudar
de atitude de forma
urgente quanto à
conservação dos recursos
hídricos. “Para colaborar,
a sociedade deve reduzir
o consumo de água, a
emissão de lixo e
descartar devidamente os
que forem gerados. A água
é essencial para a vida e
conservá-la é de extrema
importância para o futuro
do planeta”, conclui.
Sobre o projeto itinerante
Com início em maio de
2009, o projeto “A Mata
Atlântica é aqui –
exposição itinerante do
cidadão atuante”, da
Fundação SOS Mata
Atlântica, visitou 80
cidades em seus dois
primeiros ciclos anuais,
desde o Rio Grande do
Sul ao Piauí, percorrendo
cerca de 20 mil
quilômetros. Ao todo,
mais de 290 mil pessoas
já participaram das
atividades realizadas no
caminhão. Além
disso, 80 corpos d’água
foram monitorados
pelo projeto, que
contou com apoio
 de 250 instituições ao
longo da viagem. Quem
tiver interesse em
acompanhar as visitas do
projeto em cada cidade
por onde passa, deve
a c e s s a r
www.sosma.org.br/blog.

Rios de Jacareí e
Taubaté apresentam
qualidade de água

regular


