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O C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal) de Tre-
membé promove neste 
sábado, 15 de junho de 
2013, a partir das 9h30, 
a 13ª Feira de Adoção de 
Cães Adultos e Filhotes na 
cidade. Cerca de 15 ani-
mais estarão disponíveis 
para adoção no local, sen-
do pelo menos 10  filhotes 
de até um ano de vida e 05 
adultos. A Adoção acon-
tece em frente à locadora 
HL Vídeo, na Rua Sete de 
Setembro ao lado do Su-
permercado Leal do Vale. 
Os animais que estarão 
prontos para receber um 
lar, já estão castrados, va-
cinados e vermifugados. A 
veterinária do COA, Caro-
lina Signorini, garante que 
a Adoção de um animalzi-

nho é uma ótima oportuni-
dade para as famílias en-
contrarem novos amigos. 
Essa é uma grande chance 
para se encontrar não ape-
nas um cachorrinho, mas 
um amigo de verdade, um 
companheiro, que fará par-
te do cotidiano familiar 
por muitos anos, receben-
do amor, carinho e toda 
dedicação que um animal 
necessita ter, a veterinária 
destaca também que é pre-
ciso ter responsabilidades 
para com os animais ado-
tados, como a vacinação 
em dia e uma alimentação 
adequada e passeios fre-
qüentes são deveres assu-
midos pelos novos donos 
no ato da adoção e que 
devem ser cumpridos para 
proporcionar uma vida 

longa, saudável e feliz ao 
animal.Os interessados em 
adotar precisarão estar mu-
nidos de uma cópia do RG, 
CPF e comprovante de 
residência. O C.O.A. tam-
bém está aberto a visitas, 
de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 16h30 na Ave-
nida Audrá, 652, Centro.  
Durante a semana, quem 
se interessar pela ado-
ção de animais pode vi-
sitar o canil e escolher 
um cão para adotá-lo,  
pois contamos com apro-
ximadamente 150 ani-
mais que estão pron-
tos para receber um lar,  
todos os animais 
já estão castrados.  
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

ADOTE UM AMIGO: 
COA PROMOVE 13ª 

FEIRA DE ADOÇÃO DE 
CÃES ADULTOS E  

FILHOTES EM  
TREMEMBÉ

A Prefeitura de São 
Bento do Sapucaí e o 
SESC de Taubaté con-
vidam a todos para o 
teatro “A Bailarina e o 
Palhaço”, com a Cia 
Suno de Arte. DATA: 14 
de Junho (nesta sexta-
feira). LOCAL: Praça 

Padre Pedro – Centro. 
HORÁRIO: 16h . Sobre 
a peça teatral: Inspira-
do nas tantas histórias 
de amores sublimes e 
desvairadas paixões,  
o espetáculo traz o sin-
gelo e clássico amor 
entre o Palhaço e a 

Bailarina, representa-
do através de um belo 
adágio acrobático. 
Dois artistas em cena,  
desenvolvem uma co-
média romântica divi-
dida em três pequenos 
atos narrados por um 
espectador.

São Bento do Sapucaí  
recebe teatro nesta sexta-feira

No dia 17 de junho, às 14h, 
acontece a palestra “Seja 
Empreendedor”, no audi-
tório da Secretaria de Edu-
cação. A Palestra é uma 
inciativa do Fundo Social 
de Solidariedade e será mi-
nistrada por técnico do SE-
BRAE. A primeira dama e 
presidente do Fundo, Ju-

liana Cintra, explica que o 
objetivo da palestra é co-
meçar a criar em Campos 
do Jordão uma cultura em-
preendedora, motivando as 
pessoas a montar os seus 
negócios e incentivando 
a autonomia.  A palestra 
é gratuita e será a primei-
ra de uma série. As vagas 

são limitadas e as inscri-
ções podem ser feitas na 
Loja do Fundo Social de 
Solidariedade, no Merca-
do Municipal; no Sebrae, 
localizado na Avenida Ja-
nuário Miráglia, 1330; 
 na Secretaria de Desen-
volvimento Social, na rua 
Rafael Sampaio s/n.

Campos do Jordão:  
PALESTRA GRATUÍTA 
VISA INCENTIVAR O 
EMPREENDORISMO

As obras na rua Bicudo 
Leme, região central da ci-
dade, estão em fase de fi-
nalização. O local recebeu 
obras de drenagem, por 
meio da conclusão de uma 
galeria e execução de sar-
jetões, além do nivelamen-
to de guias e sarjetas. As 
calçadas também estão re-
cebendo melhorias na ilu-
minação, por meio da ins-
talação de novos pontos de 

luz, melhorando a seguran-
ça dos pedestres e lojistas. 
Nos últimos sábado (8) e 
segunda-feira (10), trechos 
da Bicudo Leme estiveram 
interditados para a realiza-
ção do recapeamento do 
asfalto. O próximo passo 
será a sinalização horizon-
tal, com a pintura do solo, 
e vertical, com a instala-
ção de placas de trânsito. 
Nesses casos, de acordo 

com informações da Se-
cretaria de Obras, não ha-
verá mais necessidade de 
interdição total dos tre-
chos. Atualmente, a equipe 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura está finalizan-
do a parte das calçadas,  
no lado direito,  
próximo ao Bata-
lhão Borba Gato.  
O lado esquerdo da via será 
alargado, futuramente.

Pindamonhangaba: 
Novo asfalto garante segurança 

para pedestres e motoristas

Aconteceu quarta-feira 
(12) o projeto UNITAU 
NA PRAÇA, aqui na cida-
de de Redenção da Serra. 
Projeto esse em parceria 
da Universidade de Tauba-
té e Prefeitura Municipal 
de Redenção da Serra. O 
projeto promove ações nas 
áreas de lazer e cultura, 
além de assistência médica 
e educacional. Foi ofereci-
do assistência na área da 
saúde, com prevenção na 
saúde bucal (Odontomó-
vel), medição e avaliação 
da pressão arterial e verifi-
cação da glicemia capilar, 
avaliação física e nutri-
cional, além de atividades 
voltadas para o incentivo 
ao combate à dengue e a 
presença do “Hospital do 
Ursinho”, que congrega 
saúde e educação. Os alu-
nos da EMEIEF Edna Re-
gina marcaram presença 
no evento, a curiosidade 
tomou conta da garotada 
que não sentiram vergonha 
em questionar, aprender e 

participar. As tendas que 
mais chamaram a aten-
ção da criançada foi a da 
Física e a do Hospital do 
Ursinho, até o Prefeito da 
cidade recebeu um atendi-
mento totalmente gratuito, 
de uma aluna da Escola 
Fundamental do Municí-
pio de seis anos de idade, 
futura médica de Reden-
ção da Serra. Em meio 
ao evento, o Redencense 
Renan Fabrício, animou a 
manhã cantando os suces-
sos do sertanejo universi-
tário. A Escola Estadual 
Coronel Queiróz também 
participou do projeto, os 
alunos do Ensino Médio 
puderam conversar com 
os universitários que esta-
vam trabalhando no even-
to, tirando suas dúvidas à 
respeito de qual curso su-
perior estudar quando ter-
minar o colégio. Além de 
conhecer mais de 12 áreas 
para atuarem no futuro. 
Os moradores do Muni-
cípio aproveitaram tam-

bém para medir a pressão 
e fazer o teste de diabetes, 
além de poder fazer uma 
avaliação física totalmente 
gratuita. Aproximadamen-
te quatrocentas pessoas 
participaram do evento. 
“Trazer o Projeto Unitau 
na Praça para a nossa po-
pulação foi gratificante, 
a participação dos alunos 
tanto da Escola Municipal 
quanto a da Estadual cau-
sou grande impacto nos 
responsáveis pelo evento, 
é bom dizer ao povo Re-
dencense que a participa-
ção deles foi de grande 
importância para o desen-
volvimento do projeto.”  
Disse o Prefeito, que 
também aproveitou 
para medir pressão e fa-
zer o teste de diabetes. 
 O Projeto Redenção da 
Memória que contará de 
forma detalhada a história 
do Município aproveitou 
o evento para conversar e 
realizar uma pesquisa com 
os moradores da cidade.

Redenção da Serra  
recebe Unitau na Praça

A Polícia Militar prendeu 
um homem em flagrante 
por agressão na quarta-fei-
ra (12) no bairro Arareta-
ma, em Pindamonhanga-
ba. Uma equipe da polícia 

realizava patrulhamento 
pelo bairro quando foi avi-
sada sobre a ocorrência. 
Chegando ao local conse-
guiu prender em flagrante 
o homem que agredia a ex

-esposa. O homem foi pre-
so e autuado na Lei Maria 
da Penha. Ele foi encami-
nhado ao Distrito Policial e 
permanece à disposição da 
justiça.

Homem é preso por  
violência doméstica em  

Pindamonhangaba

Fim de semana chegando e opções não faltam. Temos shows,  
festas, samba, rock e sertanejo, cinema, teatro são algumas das  
opções para você aproveitar com os amigos, família em muitas 

 cidades da região.
Acesse a nossa agenda cultural e fique por dentro de tudo:  

agenda.agoravale.com.br

A Conferência Municipal 
de Cultura é uma das prin-
cipais instâncias de articu-
lação do Sistema Munici-
pal de Cultura. É a reunião 
de todos os integrantes 
dos Setoriais de Cultura, 
contando, também, com 
a participação dos agen-
tes do Sistema Municipal, 
grupos culturais e cidadãos 
interessados para a apre-
sentação e discussão das 
políticas, diretrizes, desa-
fios, programas de cultura 
e avaliação de resultados 
objetivando a construção 
conjunta de caminhos para 
o desenvolvimento da cul-
tura no município. A 3ª 
Conferência Municipal de 

Cultura de Ubatuba tem 
como objetivo promover 
o debate e a discussão do 
tema “Uma política de Es-
tado para a Cultura: Desa-
fios do Sistema Nacional 
de Cultura”, seus eixos 
e sub-eixos, identifican-
do o que queremos para a 
Cultura de Ubatuba, além 
de eleger e dar posse aos 
conselheiros do Conse-
lho Municipal de Políti-
ca Cultural de Ubatuba e 
a eleição dos delegados 
municipais que partici-
parão da Conferência Es-
tadual e, posteriormente 
da Conferência Nacional.  
As pessoas interessadas 
poderão participar da 3ª 

Conferência Municipal 
de Cultura de Ubatuba, 
desde que participem das 
Pré-Conferências Regio-
nais e Setoriais de Cultura.  
3ª Conferência Munici-
pal de Cultura de Ubatu-
ba será realizada no dia 
22 de junho de 2013 e as 
5 Pré-Conferências Re-
gionais e Setoriais de 
Cultura que antecedem a 
realização da conferên-
cia foram realizadas no 
começo de junho, e terão 
caráter de mobilização, 
 propositivo e eletivo para 
as indicações de Delega-
dos e para a formação do 
Conselho Municipal de 
Cultura de Ubatuba.

Pindamonhangaba: 
Confira as dicas da 

Agenda Cultural para 
este fim de semana

Ubatuba Realiza Pré-Conferência 
de Cultura com grande sucesso

Ubatuba sedia neste final 
de semana a Competição 
Maresia Paulista de Surf 
Profissional 2013, que es-
pera espera receber grande 
público devido a partici-
pação dos melhores surfis-
tas do País. A competição 
ocorre desde 1980 e já re-
velou grandes nomes para 
o mundo, atradídos pelas 
mais gratificantes premia-
ções entre os circuitos pro-
movidos no País. Escolhi-
da para sediar as primeiras 
três etapas do circuitoa, 
Ubatuba terá a prova de 
abertura nos dias 15 e 16 
de junho na praia de Ita-
mambuca, onde será co-
nhecido o melhor surfista 
de São Paulo nesta tempo-

rada. As etapas de Ubatuba 
também valem pontos para 
a formação do ranking bra-
sileiro. Vale lembrar que 
estarão presentes surfistas 
de renome como Adriano 
de Souza “Mineirinho”, 
Gabriel Medina, Miguel 
Pupo, Filipe Toledo e 
Alejo Muniz, todos hoje 
na lista de integrantes do 
WT, a elite do Circuito 
Mundial da Association 
of Surfing Professionals 
(ASP), e que também ti-
veram passagens impor-
tantes pelo Circuito Pau-
lista de Surf Profissional.  
O Maresia Paulista de Surf 
Profissional 2013, que é 
aberto também a surfistas 
de outros estados, tem pre-

miação total superior a R$ 
100 mil. A cada etapa serão 
R$ 30 mil e mais R$ 1 mil 
para o vencedor da Over-
board Expression Session. 
 O campeão do circuito, 
independente do estado 
de origem, receberá da 
Nias Tour uma passagem 
aérea para o Hawaii e o 
campeão paulista ganha-
rá da rede de lojas Tent 
Beach uma moto OKm. 
 O campeonato, que tem o 
apoio local da Prefeitura de 
Ubatuba e da Associação 
Ubatuba de Surfe (AUS), 
 é considerado por atletas 
e dirigentes um dos mais 
bem sucedidos e tradicio-
nais campeonatos de surfe 
promovidos no Brasil.

Ubatuba recebe etapa 
de abertura do Campe-
onato Paulista de Surf 

2013

15|06|2013 -  SÁBADO
15h00 – Apresentação de Quadrilhas das Escolas Municipais

18h00 – Apresentação da Quadrilha de Bonecos Gigantes do GAMT
19h30 – Cortejo Caipira

20h00 – Intervenção Teatral – Família Chi Pul Pul
20h30 – Dança do Sabão e Caranguejo

21h00 – Final do 17º Festival de Música Junina
23h00 – Show – Banda Os Sociais do Forró

* Palco Cantinho Caipira (lado externo do Mercado Municipal)
22h00 – Show – Gege Moreno e Rose Marrom

São Luiz do Paraitinga: 
 ARRAIÁ DO CHI PUL PUL
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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Curiosidades
Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e 
a maioria das nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.
Chá verde ajuda a perder peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá 
preto acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.
Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que 
acontece é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam 
e inibem a sua absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do 
que a carnívora.
Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal cha-
mamos o Papai Noel de Pai Noel.
O trenó do Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas. Os nomes das 
renas, em inglês, são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid. Já dissemos 
que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.
Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus 
nasceu em Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de 
sua vida, desde quando voltou do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 
anos de idade.

Humor
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Ge-
rais, quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção campadi vagabundi! Chega di moleza! Queru tudumundi vassôra nas mão 
limpanesse chiquêro qui ocês mora. Queru tudinho bem limpim módiqui aminhã 
nóis vai recebê ministrus e comitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Téquinfim prendêro os fias das mães!
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Me mata uma curiosidade minha! É verdade que essa tal lei da gravidade é 
qui dêxa as pessoa em pé no chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.

E o caipira, coçando a cabeça:
- Agora mi ixplica uma coisa: Com é que tudu mundu fazia antes dessa tal lei ser 
aprovada?
O pai dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cadela entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas.

No mesmo instante o caseiro vira pro bicho e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá tá cheio de pulgas.

O ex-presidente (Lula) conversa com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu tô ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro... 
- Calma, meu bem! Dizem que essa gripo só da Ásia.
- Tá vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer.
Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de ti não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com as dos outros. Você não tem ideia de como foram 
talhados.
6 – Pare de pensar muito. Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência. Porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom e ser ingênuo. E 
é muito importante que essa diferença seja estabelecidas. Primeiro, lembre-se de 
que a boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar 
do outro a responsabilidade de si mesmo.

Miscelânea

Pensamentos
O horizonte mais intenso é o da esperança.
Na terra nasce o amor, no céu ele floresce.
Há amor sem felicidade, mas nunca felicidade sem amor.
Devemos nos juntar uns aos outros: é uma lei da natureza.
O desejo é o ponto de partida para todas as realizações.
Devemos pedir o impossível para obter o melhor possível.
A justiça é a bondade medida em milímetros.
A justiça de quem odeia é a raiva dos fariseus.
A justiça é a verdade em ação. 
Somente quem feriu um coração será capaz de curá-lo.
Todo acontecer traz a certeza de que tudo tem um recomeço.
Amizade é amor sem asas.
Na amizade nada deve ser fingido.
O amor pede, a amizade dá.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Não acuses a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a sua.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
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.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O êxito é fácil de obter, o difícil é merecê-lo.
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.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 

12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com.br

No ultimo dia (10/06), no 
Carmelo da Santa Face e 
Pio XII, o Prefeito Marce-
lo Vaqueli se reuniu com 
os secretários municipais 
João Vicente, José Már-
cio e Marcela Tupinambá, 
com os Padres Carlos An-
tônio da Silva (Capelão do 
Carmelo) e José Batista 
(Paróquia do Senhor Bom 
Jesus), com o seminarista 
Julius Rafael (Missão Sede 
Santos), com a Madre Ma-
ria Teresa e as irmãs The-
reza Maria e Regina Ma-
ria, onde foi tratado sobre 
o processo de canonização 
da Madre Carminha de 
Tremembé. Muitas idéias 
surgiram para que a vida e 
a obra da Madre Carminha 
seja mais conhecida, prin-
cipalmente entre o povo 
da cidade e região. No mês 
de julho o Carmelo rea-
liza uma novena de mis-
sas , que acontecerá entre 
os dias 7 e 16. No dia 13 
em especial, data do fale-
cimento da Madre, açon-
tece um dia todo cheio de 
atividades no Carmelo. 
Mais informações pelo site 
www.carmelodetremem-
be.com.br/. Acompanhe 
abaixo matéria públicada 
no site O DIA Rio que cita 
Madre Carminha de Tre-
membé. Vale do Paraíba 
prestes a se tornar a nova 
‘Terra Santa’. Vinda do 
Papa ao Rio deve acelerar 
processo de canonização 
de sete candidatos a san-
tos. Rio - A visita do Papa 
Francisco a Aparecida 
(SP), em julho, na Jornada 
Mundial da Juventude, terá 
significado especial para a 
região, conhecida como 
Vale dos Santos. A espe-
rança de autoridades ecle-
siásticas, parentes e devo-
tos dos sete candidatos à 
canonização que viveram 
no Vale do Paraíba — num 
trecho de 250 km entre 
Barra do Piraí (RJ) e São 
José dos Campos (SP) — é 
que Sua Santidade acelere 
os processos no Vaticano. 
Hoje, existe fila de mais de 
duas mil causas em análi-
se, cada uma com cerca de 
duas mil páginas. “Acredi-
to que o Papa nos ajudará. 
Por ser nosso vizinho (refe-
rindo-se à Argentina, país 
de origem de Francisco), 
puxará a brasa para a nossa 
sardinha, como diz o dita-
do”, acredita a irmã Célia 
Cadorin, da Congregação 
das Irmãzinhas da Imacu-
lada Conceição, maior au-
toridade sobre o assunto no 
país e postuladora dos dois 
únicos santos brasileiros, 
Madre Paulina e Frei Gal-
vão. Este último é de Gua-
ratinguetá (SP), também 
no Vale da Paraíba. Há sete 
possíveis futuros santos 
que viveram na região, en-
tre os 80 candidatos brasi-
leiros.Para alcançar o céu, 
os concorrentes precisam 
passar por processo que 
pode levar décadas, até 
que se cumpram os trâmi-
tes que envolvem quatro 
etapas: Servo de Deus, Ve-
nerável, Beato e Santo. “A 

Itália, com 57 milhões de 
católicos, tem mais de cem 
santos, enquanto o Brasil, 
com mais de 160 milhões 
de fiéis, só tem dois. O pró-
prio antecessor de Francis-
co, Bento XVI, já admitia 
que a Europa tem santos 
de sobra”, ressaltou Célia 
Cadorin. Pela Diocese de 
São José dos Campos, ini-
ciou-se o movimento de 
canonização do advogado 
Franz de Castro Holzwart, 
já considerado Servo de 
Deus por Roma e único 
que nasceu em solo flumi-
nense no Vale do Paraíba; 
de madre Maria Teresa de 
Jesus Eucarístico, paulis-
ta fundadora das Peque-
nas Missionárias de Maria 
Imaculada, também com o 
mesmo grau já alcançado 
por Franz; e padre Rodol-
fo Komó-rek, um polonês 
que viveu boa parte da 
vida em São José, onde 
ficou conhecido como ‘o 
santo milagreiro’. Este os-
tenta o título de Venerável. 
A Diocese de Aparecida, 
por sua vez, é responsável 
pelo processo de canoniza-
ção do também já Servo de 
Deus Padre Vitor Coelho 
de Almeida, que se tornou 
famoso através da Rádio 
Aparecida, e Madre Maria 
de Lourdes de Santa Rosa, 
italiana que viveu em 
Guaratinguetá e fundou o 
Mosteiro da Imaculada. A 
Diocese de Taubaté (SP), 
por sua vez, defende as 
causas de Madre Maria do 
Carmo da Santíssima Trin-
dade, a Irmã Carminha de 
Tremembé, outra Serva de 
Deus, e dom José Antônio 
do Couto, que foi bispo na 
diocese entre os anos de 
1976 e 1981, que também 
é considerado um Servo 
de Deus pelo Vaticano. 
Histórias em favor dos po-
bres. Todos os candidatos 
a santos têm histórias de 
vida em favor de pobres, 
doentes, presos e oprimi-
dos. A eles, vários milagres 
são atribuídos. Irmã Tere-
sa Maria de São João da 
Cruz, de 83 anos, se emo-
ciona ao falar de Carminha 
de Tremembé, com quem 
conviveu por 14 anos. “Me 
orgulho de ter convivido 
com uma pessoa que, para 
nós, já é santa”, justifica. 
“O sentimento da comuni-
dade é o mesmo. Só falta 
mesmo o Papa consagrá-la 
santa”, completa o padre 
de Tremembé, João Ber-
nardo. Atrás das grades e 
portas pesadas do Mostei-
ro do Carmelo Santa Face 
e Pio XII, as 23 irmãs — a 
mais nova com 23 anos e a 
mais idosa, com 88 — que 
lá vivem torcem para que 
a fama de Irmã Carminha 
se espalhe do lado de fora, 
mesmo sendo proibidas de 
ler jornais ou ver televisão. 
Elas se concentram na pro-
dução de lembranças em 
forma de fotos, chaveiros e 
santinhos da fundadora do 
mosteiro. Irmã Maria do 
Carmo da Eucaristia, de 36 
anos, está terminando de 
produzir uma escultura de 

Irmã Carminha, que deve-
rá ser reproduzida em larga 
escala. “Sabemos que pelos 
pequenos gestos, estamos 
ajudando a aumentar a fé 
por Irmã Carminha e tam-
bém despertando a fé em 
futuras noviças”, garante 
a madre superiora, Maria 
Teresa de Nossa Senhora 
Aparecida, de 43 anos. De 
acordo com quem cuida 
das causas dos sete candi-
datos a santos, pelo menos 
40 cartas e e-mails relatan-
do milagres e graças alcan-
çadas por intermédio deles 
são recebidas mensalmen-
te. Um longo caminho para 
ser agraciado com o título 
de santo. Caminho exigido 
pelo Vaticano para a santi-
dade: investigação da vida 
do candidato; comprova-
ção de morte santa; Beato 
(comprovação de milagre) 
e Santo (dois milagres). 
“Por ela, não fiquei paralí-
tico”. Quem disse que san-
to de casa não faz milagre? 
O vendedor de frutas José 
Louro, 50, atribui a irmã 
Carminha de Tremembé a 
cura de grave problema na 
coluna. “Por ela, não fiquei 
paralítico”, conta José, 
que, com a mulher, Ma-
ria, 52, vende frutas perto 
do Carmelo Santa Face e 
Pio XII, fundado por Car-
minha, e onde foi erguido 
memorial. Enquanto teólo-
gos, peritos e médicos da 
Santa Sé esmiúçam a vida 
dos candidatos a santos 
atrás de comprovação de 
milagres relatados por fi-
éis, nas 50 cidades do vale 
paraibano, cresce a circu-
lação de relíquias, fotos 
com orações, esculturas, 
livros e água benta, em 
igrejas, mosteiros e lojas. 
“Essa demonstração de fé 
pode encurtar em até 13 
anos o tempo que Roma 
leva para decretar o grau 
de Beato”, comenta a irmã 
Maria Nazaré, de 53 anos, 
do Mosteiro da Imacula-
da Conceição. O primeiro 
santo mártir dos presos. Na 
corrida entre os sete can-
didatos a santos do Vale 
do Paraíba, o postulante 
de Barra do Piraí, no Sul 
Fluminense, o advoga-
do Franz Holzwarth, leva 
vantagem. De acordo com 
a irmã Célia Cadorin, can-
didatos que morreram por 
martírio, como é o caso de 
Franz, não precisam pas-
sar por Beato, pulando de 
Venerável para Santo. Para 
chegar ao último posto, po-
rém, é preciso a comprova-
ção de um milagre. Em 
fevereiro de 1981, Franz, 
então com 38 anos, foi 
chamado para mediar um 
motim na cadeia de Jacareí 
(SP) e, depois de se ofere-
cer para ficar como refém 
no lugar de um policial mi-
litar, foi fuzilado pela polí-
cia com 30 tiros, junto com 
outros cinco presos. “Com 
justiça, meu irmão pode 
vir a ser o primeiro santo 
mártir dos encarcerados da 
história”, espera o servidor 
público, Peter Holzwarth, 
64.

VAQUELI FAZ REUNIÃO NO  
CARMELO PARA DISCUTIR  

PROCESSO DE CANONIZAÇÃO DA  
MADRE CARMINHA DE  

TREMEMBÉ

Temos a honra de convi-
dar a população tremem-
beense para participar das 
audiências públicas, a se-
rem realizadas no Salão 
Nobre da Câmara Muni-
cipal, no dia e horários 
abaixo relacionados, para 
apresentação da proposta 
da Lei de Diretrizes Orça-

mentárias para o exercício 
de 2014, e posterior apro-
vação, conforme dispos-
to no Parágrafo Único do 
Artigo 48 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei 
nº 101/2010), a saber: DIA 
24 DE JUNHO DE 2013;  
 1ª Audiência - 9:00 ho-
ras: Apresentação da pro-

posta da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 
o exercício de 2014.  2ª 
Audiência - 10:00 horas: 
 Aprovação da propos-
ta da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 
o exercício de 2014. 
 Contamos com a presença 
de todos.

PREFEITO CONVIDA 
POPULAÇÃO TREMEM-
BEENSE PARA APRE-
SENTAR PROPOSTA 

DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS DE 

2014

Os moradores do Ara-
retama poderão soltar a 
voz neste final de semana 
no projeto Nosso Bairro. 
Além das oficinais diárias, 
os sábados e os domingos 
no projeto são preenchidos 
com uma programação es-
pecial, destinada a todas as 
idades, com a finalidade de 
informar e também diver-

tir aqueles que frequentam 
o projeto. No dia (15/06), 
os moradores podem par-
ticipar do atendimento 
social, das 8 às 12 horas, 
com diversas orientações. 
Para aqueles que gostam 
de mostrar seu talento, 
como dançar e cantar, no 
dia (16/06), os moradores 
poderão se divertir com 

um concurso de dança e 
videokê a partir das 13h30. 
A mostra de talentos será 
para todas as idades. Para 
participar é preciso fazer a 
inscrição meia hora antes 
do evento, para mostrar o 
seu talento. É importante 
lembrar que todas as ati-
vidades do projeto Nosso 
Bairro são gratuitas.

Pindamonhangaba: 
Final de semana com 

música e animação no 
Nosso Bairro

A Polícia Militar prendeu 
um jovem de 19 anos por 
tráfico de drogas na tar-
de de quinta-feira (13) no 
bairro Parque Aeroporto, 
em Taubaté. Ele foi pre-
so durante patrulhamen-

to de rotina da polícia no 
local. O jovem estava 
com uma mochila con-
tendo 1.500 pedras de 
crack, 25 gramas de ma-
conha, uma pistola com 
numeração raspada, mu-

nição, balança de precisão,  
celulares e R$ 
3.40 em dinheiro.  
Ele foi encaminhado ao 4º 
Distrito Policial de Tauba-
té e permanece à disposi-
ção da justiça.

PM prende homem 
com 1.500 pedras de  

crack em Taubaté

São Bento do Sapucai


