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No próximo sábado (12),
às 10h, será realizada a
primeira reunião do Plano
de Urbanização e
Regularização Fundiária
da Zona Especial de
Interesse Social (ZEIS)
do núcleo Casa Branca. O
encontro será na EMEF
Benedita Pinto Ferreira.O
objetivo é esclarecer a
população sobre todos os
procedimentos do plano,
tirar as dúvidas em relação
aos documentos
necessários e, ainda,
sobre as datas de
cadastramento das
residências. Com isso,
será possível conhecer

melhor os moradores e
entender as necessidades
de cada intervenção.Após
a reunião de
esclarecimento, todas as
terças, quartas e quintas-
feiras, haverá uma van no
bairro com uma equipe
que fará o cadastro social
e recolhimento das cópias
dos documentos. Para dar
agilidade ao processo de
cadastramento, outra
equipe será responsável
pela visitação em cada
residência. Esses
moradores serão
entrevistados e receberão
senhas para entregarem
os documentos na van. É

necessário apresentar o
RG, CIC dos chefes de
família, carnê do IPTU,
contrato de compra e
venda, contrato de
aluguel, guia de
e m p l a c a m e n t o ,
e/ou todo e qualquer
material que comprove a
residência no imóvel.A
reunião atende as
ações do Plano Diretor
pela Lei Complementar
Nº 42 de 24/11/2011. A
elaboração consiste no
trabalho de ações
integradas para melhorias
visando a requalificação
urbana e a regularização
fundiária.

Caraguá discute Plano
de Urbanização e

Regularização Fundiária

São esperados cerca
de 100 participantes. A
capacitação visa
oferecer informações
para uma boa
administração no CAEO
“53º Encontro de
Capacitação para
Conselheiros de
Alimentação Escolar”
será realizado em
Caraguá dia 17/05/
2012, das 8h às 16h30,
no auditório da
Fundação Educacional
e Cultural de Caraguá
(Fundacc).O evento faz
parte do projeto Gestão
Eficiente da Merenda
Escolar e é organizado
pela ONG Ação Fome
Zero.  O objetivo é
orientar os conselheiros
para que os recursos do
Programa Nacional de
Alimentação Escolar
(PNAE) sejam gastos
em merenda de
q u a l i d a d e .  O s

encontros acontecem
desde 2004, e pautam
assuntos pertinentes
aos conselheiros da
região, como a
aquisição de produtos
da agricultura familiar;
aspectos nutricionais e
higiênicos; e análise de
prestação de contas do
PNAE. Ao longo desses
encontros já foram
capacitadas 5.100
p e s s o a s .  S ã o
esperados para o dia 17
cerca de 100
participantes, entre
conselheiros de
alimentação escolar;
pais de alunos;
profissionais da
educação; membros da
sociedade civil
organizada; gestores
públicos; nutricionistas
e merendeiras. Para
participar basta
confirmar a presença,
por meio de inscrição,

enviando o nome
completo, RG, a
categoria que
representa no Conselho
de Alimentação Escolar
(CAE), e a qual
município pertence, no
e-mail encontroscae@
acaofomezero.org.br até
o dia 11 de maio.
 Sobre o Fome
Zero (AFZ) Ação Fome
Zero é um
programa do Governo
Federal criado para
combater a fome e as
suas causas estruturais,
que geram a exclusão
social. A meta é
amparar e estimular
ações que viabilizem a
s e g u r a n ç a
al imentar. Serviço:
Local: Auditório da
Fundação Educacional
e Cultural de Caraguá
(Fundacc) Rua Santa
Cruz, 396 – Centro
Horário: 8h às 16h30

Caraguá será sede do
encontro de

conselheiros de
alimentação escolar

Shows de rock e MPB,
intervenções circenses,
dança, teatro e stand up
prometem movimentar o final
de semana.Pela 5ª vez
consecutiva, Caraguá sedia a
Virada Cultural Paulista,
promovida pelo Governo do
Estado, em parceria com as
prefeituras de 27 cidades.
Este ano o evento, que tem
duração de 24 horas, será
realizado a partir das 18h do
dia 19 de maio (sábado) até
às 18h do dia 20 (domingo)
com extensa
programação.As atrações
serão na Praça de Eventos,
Teatro Mario Covas, Praça
Cândido Motta, Museu de
Arte e Cultura de
Caraguatatuba (Macc),
Catedral do Divino Espírito
Santo e Praça Jorge de
Castro (Travessão).Na
música, as atrações são os
shows da banda de rock
Cachorro Grande, o MPB da
cantora Luiza Possi e o
retorno aos palcos do grupo
Raimundos. A Virada reserva
números de mágica com a
Cia Oculto do Aparente,
intervenções circenses com
malabaristas, teatro e stand
up comedy com Robson
Nunes.O evento também
terá espaço para produções
locais onde o público poderá
conferir as apresentações do
Corpo de Baile de
Caraguatatuba, Orquestra de
Viola Caipira, Grupo RT de
Dança de Rua e Água Viva
Coral.Inspirada no evento da

capital, a Virada Cultural
Paulista não para de crescer
desde sua primeira edição em
2007. No ano passado foram
realizadas mais de mil
atrações gratuitas nos
municípios que contaram com
público superior a 1,7 milhão
de pessoas. A Virada
Cultural Paulista é promovida
pela secretaria de Estado da
Cultura em parceria com o
Governo Municipal, por
meio da Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (Fundacc) e
secretaria de
Turismo.Programação
Completa. Dia 19 (sábado)
Praça de Eventos 18h30 –
MC Dedé 19h30 – Ludov
20h30 – Cia. da Alma -
Formas-me 21h – Caragua
Jazz Big Band 22h – Cia. da
Alma - Formas-me
22h30 – Canastra
 23h30 – Cia. da Alma -
Formas-me 0h – Cachorro
Grande 1h30 – MC Dedé
Teatro Mario Covas 18h –
Abertura Oficial com Key
Zetta e Cia. – A Pé - Walking
the Line 19h30 –
Experiências Mágicas -
Oculto do Aparente 20h30 –
Caros Amigos Cia. de Teatro
– Filha da Anistia 21h30 –
Experiências Mágicas -
Oculto do Aparente 22h30 –
Pedro Granato – Incendiário
23h30 – Experiências
Mágicas - Oculto do
Aparente 0h30 – Curumim e
Os Aipins 2h – Experiências
Mágicas - Oculto do

Aparente 2h30 – Robson
Nunes Macc – Museu de
Arte e Cultura de
Caraguatatuba 23h – Cia.
Teatro de Areia - A Noite no
Museu Praça Dr. Cândido
Motta – Centro 21h – Grupo
Tablado De Arruar - Helena
Pede Perdão e é Esbofeteada
Praça Jorge de Castro –
Travessão 20h – Orquestra
de Viola Caipira “Estrela de
Ouro” 21h – Encontros com
o Corpo de Baile Municipal
de Caraguatatuba Dia 20
(domingo) Teatro Mario
Covas 10h30 – O Blues de
Todo Mundo 13h – Grupo
Irmãos Becker –
Malabaristas 13h30 – Grupo
Irmãos Becker – Circo
Malabarístico14h30 – Grupo
Irmãos Becker –
Malabaristas 15h
 – Luiza Possi 16h – Grupo
I r m ã o s
Becker – Malabaristas
16h30 – Vanguart Catedral
Divino Espírito Santo – Indaiá
1 1 h
– Agua Viva Coral Praça de
Eventos 15h – Orquestra
Piracuara de Viola Caipira
16h – Ale Roit – Pelada na
Rua 16h30 – Filhos da Judith
17h30 – Ale Roit – Pelada
na Rua 18h – Raimundos
Praça Dr. Cândido Motta –
Centro 17h – Grupo Tablado
De Arruar - Helena Pede
Perdão e é Esbofeteada
Praça Jorge de Castro –
Travessão 14h30 – RT
Grupo de Dança de Rua 15h
– Camerata Fundacc

Caraguá recebe Virada Cultural Paulista

As inscrições para
concorrer às 40 vagas do
curso Técnico em
Edificações do Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP), em
Caraguá, seguem até o dia
1º de junho (sexta-feira),
n o
site www.vunesp.com.br,
na seção “Vestibulares”. O
curso será ministrado no
período noturno e terá a
duração de quatro
semestres. Para fazer o
cadastro, os candidatos
devem estar no 2º ou 3º
anos do ensino médio, ou
ter concluído.  A taxa de
inscrição é de R$
20.Além dos cursos
presenciais, o Campus

Caraguá também oferece
o curso Técnico de
Administração à distância
para os polos de Araras,
Barretos, Franca,
G u a r a t i n g u e t á ,
Itapetininga, Itapevi, São
João da Boa Vista, São
José do Rio Preto e
Tarumã, com 50 vagas
cada, para quem terminou
o ensino médio. O curso
tem três semestres de
duração.A prova será
aplicada no dia 1º de julho
(domingo) às 13h. Mais
informações podem ser
obtidas nos
sites www.vunesp.com.br e 
www.ifsp.edu.br. Isenção
da taxa de inscrição. Os
candidatos carentes
podem solicitar a isenção

da taxa de inscrição até o
dia 22 de maio (terça-
feira), após preencher um
formulário no
site www.vunesp.com.br.
O documento deverá ser
entregue pessoalmente no
campus ou polo do curso
escolhido.Serviço Vestibular
para curso de Técnico em
Edificações  Inscrições:
até 1º de junho (sexta-
feira) Taxa: R$ 20 Prova:
1º de julho (domingo)
Horário: 13h Disque
Vunesp: (11) 3874-6300
(nos dias úteis das 8h às
20h) Campus Caraguá  Av.
Rio Grande do Norte, 450
– Indaiá Horário: 7h às
12h, das 14h às 17h e das
19h às 21h Informações:
(12) 3885-2130

Instituto Federal de
Caraguá abre inscrições
para curso Técnico em

Edificações

Devido ao tempo chuvoso
dessa semana, o Centro de
Controle de Zoonoses de
Caraguá (CCZ) informa
que a Campanha de
Vacinação Antirrábica
retornará aos bairros
Martin de Sá, Prainha,
Canta Galo e estrada da
Serraria neste sábado

(12), das 8h às 13h.O
setor espera imunizar 21
mil animais no município,
entre cães e
gatos. Para agilizar o
atendimento, o
proprietário deve
apresentar a carteira de
vacinação e manter o
animal com coleira e guia.

Os gatos devem estar em
gaiolas e os animais
ferozes com
f o c i n h e i r a . S e r v i ç o
Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) Avenida
Ministro Dílson Funaro,
115 – Jd. Britânia
Informações: (12) 3887-
6888

Campanha de Vacinação Antirrábica
visita região central neste sábado

A equipe dos trabalhadores
da Volkswagen foi a grande
vencedora do 3º Torneio de
Futebol Society dos
Metalúrgicos de Taubaté
realizado no dia 29 de abril
no Sesi de Taubaté.A partida
final do torneio foi entre as
equipes da Volkswagen e da
Cameron, sendo que a Volks
venceu a partida pelo placar
de 4 a 2.Além das equipes
finalistas, o torneio contou
com a participação das
equipes da Comau,
Gestamp 1, Gestamp 2, LG
Electronics, Daruma,
Autometal, Alstom, Autoliv,

SM, MP Plastics, Araya,
Ford, Usiminas e a equipe do
Sindmetau.O presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região, Isaac
do Carmo, parabenizou no
evento a todos os atletas, já
que o objetivo do torneio é
de comemorar o Dia do
M e t a l ú r g i c o . ”
É uma grande
 satisfação ver os
trabalhadores aqui neste
momento de lazer com suas
famílias, comemorando o Dia
do Metalúrgico com a prática
do esporte, dando um
grande exemplo de unidade

e confraternização da
categoria”, disse Isaac.O
vice presidente Claudemir
Monteiro, o Mil, lembrou
ainda que neste mês de
Maio, as trabalhadoras
também terão uma
oportunidade de mostrar que
jogam muita bola.”No
próximo dia 20 de Maio
vamos realizar um torneio
feminino de futebol de salão
também no SESI de
Taubaté. Esse é um pedido
das trabalhadoras que
também gostam e querem
praticar o futebol”, destaca
Mil.

Trabalhadores da Volks
vencem torneio de

Futebol Society dos
Metalúrgicos

A EDP Bandeirante convida
para o evento de lançamento
do projeto esportivo, Futebol
de Rua pela Educação, que
acontece no próximo sábado
,dia12, às 14h, na Escola
Professora Ricardina Santos
Moraes, em Jacareí e na
Escola Dr. Quirino, em
Taubaté. O evento acontecerá
simultaneamente nos dois
municípios.Na ocasião,

estarão presentes
representantes da EDP
Bandeirante, do Instituto EDP,
das Secretarias de Educação
e Esportes das
 cidades, além de professores
e alunos das escolas
participantes, coordenadores
da ONG Futebol de Rua e
autoridades locais.O evento
comemora a chegada do
projeto Futebol de Rua pela

Educação nas duas cidades
onde serão implantadas uma
escolinha de futebol de rua
para as crianças e
a d o l e s c e n t e s .
Essa ação tem como
objetivo diminuir a evasão
escolar e melhorar o
desempenho dos alunos na
modalidade, promovendo
também a integração entre
escola e comunidade.

EDP Bandeirante lança projeto
futebol de rua pela educação
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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 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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.

Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.

Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Dados divulgados no dia
9, pelo Ministério da
Saúde indicam que 5,6%
dos brasileiros são
diabéticos. De acordo
com a pesquisa Vigilância
de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel
2011), o percentual da
doença subiu
principalmente entre os
homens, passando de
4,4% em 2006 para 5,2%
no ano passado.O
levantamento foi feito em
26 capitais e no Distrito
Federal e mostra que o
diabetes é mais comum
em pessoas que estudam
menos – 3,7% dos
brasileiros que têm mais
de 12 anos de estudo
declaram ser diabéticos,
enquanto 7,5% dos que
têm até oito anos de
escolaridade dizem ter a
doença.O diagnóstico da
doença também aumenta
conforme a idade da
população, já que o
diabetes chega a atingir
21,6% dos idosos
(maiores de 65 anos) e
apenas 0,6% das pessoas
na faixa etária de 18 a 24
anos.A cidade de
Fortaleza (CE) aparece
como a capital com o
maior percentual de
diabéticos, com 7,3%,
seguida por Vitória (ES),

com 7,1%, e Porto
Alegre (RS), com 6,3%.
As capitais com os
menores índices são
Palmas (TO), com 2,7%,
Goiânia (GO), com 4,1%,
e Manaus (AM), com
4,2%.A diretora do
Departamento de Análise
de Situação de Saúde,
Deborah Malta, lembrou
que o diabetes está
fortemente associado ao
excesso de peso. Dados
do Vigitel mostram que,
no período de 2006 a
2011, houve um
crescimento de 28% na
prevalência da obesidade
no Brasil. Apenas entre
os homens, o percentual
de excesso de peso
passou de 47,2% para
52,6%.A pesquisa aponta
ainda que 22,7% da
população adulta
brasileira são
hipertensos. O
diagnóstico é mais
comum entre mulheres
(25,4%) do que entre
homens (19,5%) e
também preocupa entre
os idosos (59,7%).”O
Brasil é um país que
envelhece e envelhece de
forma muito rápida”,
disse Deborah. A
população tende a viver
cada vez mais, a ter maior
expectativa de vida e um
risco maior de doenças
crônicas”, completou.O

ministério informou que
o número de internações
por diabetes no Sistema
Único de Saúde (SUS)
aumentou 10% entre
2008 e 2011, passando
de 131.734 para
145.869. Entretanto,
houve queda na
comparação com 2010,
quando as internações
totalizaram 148.452.Em
2009, foram notificadas
52.104 mortes pela
doença em todo o país.
No ano seguinte, os
óbitos aumentaram para
54.542. “O grande
problema das doenças
crônicas é que elas
agregam sofrimento,
incapacidades e custos
cada vez maiores para o
sistema público”,
acrescentou Deborah.O
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
lembrou que a oferta
gratuita de medicamentos
para combater o diabetes,
iniciada no ano passado,
ampliou em mais de 1
milhão o número de
pessoas que utilizam o
remédio.”Pela primeira
vez, o Brasil começa a
reverter uma tendência
de internações pelo
diabetes”, disse. “Os
dados do Vigitel só
reafirmam as decisões
do ministério em 2011”,
concluiu.

Mais de 5% dos
brasileiros são

diabéticosProgramação Dia 18/
maio – Início da Novena
– (Sexta-feira) 18h45 –
Procissão das Bandeiras,
saída do Império (Rua
Barão  do Paraitinga,
nº.12)
19h00 – Benção das
Novas Bandeiras do
Divino e Novena*, na
Praça
21h30 – Associação
Banda Musical de
Quiririm, na Praça
“Projeto Educacional
através da Música de
Quiririm” 23h00 – Lucas
Souza, no Coreto 23h00
– Seresta pelas ruas do
centro histórico da
cidade, com o Grupo de
Seresteiros Luizense  e
convidados Dia 19/maio
– (Sábado do Encontro
das Bandeiras) 06h00 –
“Ladainha das Rogações”,
saída da Capela das
Mercês, seguida de 
Missa* 16h00 –
Encontro das Bandeiras,
ao lado do Campo de
Futebol:saídas da casa do
Sr. Antonio Sales
(Chácara Rodrigues Sales,
Bairro Rio Acima) e do
Coreto da
Praça.Apresentação do
grupo de Dança de Fitas
de São Luiz do Paraitinga,
em frente ao Império
19h00 – Novena* 19h15
– Show com as duplas
“Pratas da Casa”, de São
Luiz, no Mercado
Municipal
19h30 – Distribuição
gratuita do afogado, no
Mercado Municipal
20h30 – Moçambique e
Congada, em frente ao
Império 22h30 – Show
com o cantor e violeiro
Miltinho Edilberto, no
Coreto 01h00 – Show
com a dupla Loro e Lucas,
no Coreto Dia 20/maio
(Domingo) 08h00 –
Missa* 10h00 – Missa*
19h00 – Novena* 21h00
– Show com a dupla
Douglas e Vinicius, no
Coreto
Dia 21 de maio
(Segunda-feira) 19h00 –
Novena* 21h30 –
Gustavo Salinas e Cia \
Paulo Baroni e convidado
, na Tenda da Barraca da
Festa Dia 22 de maio
(Terça-feira) 19h00 –
Novena* 21h30 – Patrícia
e Cia \ Leandro Barbosa e
convidado, na Tenda da
Barraca da Festa Dia 23/
maio – (Quarta-feira)
19h00 – Novena* 21h30
– Retreta com a
Corporação Musical São

Luiz deTolosa, no Coreto
23h00 – Gustavo e
Michele, na Tenda Dia 24/
maio – (Quinta-feira)
19h00 -  Novena* 21h30
– Show com Wilson Cruz
e Cristiano, no Coreto
Dia 25/maio – (Sexta-
feira) 12h00 – Almoço
oferecido pelos festeiros
para os idosos residentes
da Vila de São Vicente de
Paula 19h00 – Novena*
21h30 – Dança de São
Gonçalo, na Capela das
Mercês 22h00 – Show
com Juliana Andrade e
Jucimara, no Coreto
22h15 -  Jongo do
Tamandaré, no Largo das
Mercês 23h45 – Show 
com a Banda Bicho de Pé,
no Coreto Dia 26/maio –
(Sábado) 10h30 – Missa*
em homenagem aos
festeiros e foliões do
Divino (in memorian) de
nossa cidade 11h30-
Show com as duplas
luizenses “Pratas da
Casa”, no Mercado
Municipal 12h00 –
Distribuição gratuita do
AFOGADO, no Mercado
Municipal 14h00 –
Brincadeiras Infantis na
Praça Dr. Oswaldo Cruz e
saída dos bonecões, João
Paulino e Maria Angu
15h30 – Cavalhada de São
Pedro, do Distrito de
Catuçaba, na Praça 8 de
maio 16h00 – Show com
a Banda Namoradeira, no
Coreto 17h00 – Roda de
Capoeira, na Rua do
Império
17h30 – Marco Aurélio e
Mayara, na Tenda 19h00 –
Novena* 20h00 –
Apresentação da FAMIG
– Fanfarra Monsenhor
Ignácio Gióia, na Praça
Dr. Oswaldo Cruz 21h30
– Grupos de
Congadas e Dança de
Fitas, na Rua
do Império
22h00 – Danças do Sabão
e Caranguejo, no coreto
22h30 – Queimas de
Fogos
23h30 – Show com a
dupla Indio Cachoeira e
Cuitelinho, no Coreto
01h00 – Show com o
grupo Trem da Viração, no
Coreto Dia 27/maio –
(Domingo de
Pentecostes) 05h30 –
Alvorada Congada do Alto
do Cristo e Maracatu
Baque do Vale, pelas ruas
da cidade 06h00 –
Alvorada Corporação
Musical São Luiz de
Tolosa, pelas ruas da
cidade 06h30 –

Distribuição gratuita de
Café com Paçoca, no
Mercado Municipal
08h00 – Missa* 09h00 –
Moçambique, Congada,
Cavalo Marinho e Dança
de Fitas, na Rua do
Império e centro
histórico 09h40 –
Procissão com os Reis
Congos, saindo do
Império do Divino10h00
– Missa* 12h00 –
Procissão do Mastro,
saindo da Praça Dr.
Oswaldo Cruz 13h30 –
Pau de Sebo e saída dos
bonecões João Paulino e
Maria Angu, na Praça
14h00 – Show com Os
Favoritos da Catira, no
Coreto 16h00 –
Procissão solene em
honra ao Divino Espírito
Santo, seguida de Missa*
20h00 – Show de
Encerramento com o
Grupo de violas e violões
Itaboaté, na Tenda da
Barraca da festa Tema da
Novena: “A paz esteja
convosco”. Dito isto,
mostrou-lhes as mãos e
o lado e continuou:
“Recebeis o Espírito
Santo”. Dia 18/maio
(sexta-feira) 19h00 –
Celebrante: Pe. Edson
Carlos Alves Rodrigues
Dia 19/maio (sábado)
18h00 – Celebrante:
Dom Carmo João Rhoden
Dia 20/maio (domingo)
08h00 – Celebrante: Pe.
Tequinho 10h00 –
Celebrante: Pe. José
Carlos de Morais 19h00
– Celebrante: Pe. Kleber
Rodrigues da Silva Dia
21/maio (segunda-
feira) 19h00 –
Celebrante: Côn.
Amâncio Calderaro
Júnior Dia 22/maio
(terça-feira) 19h00 –
Celebrante: Mons. José
Eugênio de Faria Santos
Dia 23/maio (quarta-
feira) 19h00 –
Celebrante: Pe. Leandro
dos Santos Dia 24/maio
(quinta-feira) 19h00 –
Celebrante: Pe.
 Leandro Alves Dia 25/
maio (sexta-feira)
19h00 – Celebrante: Pe.
Ederson Carlos Alves
Rodrigues Dia 26/maio
(sábado) 19h00 –
Celebrante: Pe. Marcelo
Sílvio Emídio Dia 27/
maio (domingo) 08h00
– Celebrante: Pe.
Tequinho 10h00 – Mons.
Irineu Batista da Silva
Após a Procissão, Missa*
– Celebrante: Pe.
Tequinho
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