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E X P E D I E N T E

Miscelânea
COLEÇÃO DE ESCRITAS SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS

*****************************************************
CURIOSIDADES

Coisas que não poderíamos deixar de saber
Os ursos polares são canhotos.
O elefante é o único animal com quatro joelhos.
Ninguém consegue lamber seu próprio cotovelo.
O Oceano Atlântico é mais salgado que o Pacífico.

Existem três histórias do cachorro quente
A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro da Frankfurt, na
Alemanha que em 1862, ele resolveu batizar as salsichas que fabricava
com o nome do seu cachorro bassê.
A segunda é do imigrante alemão, Charles Feltman que levou esse
tipo de sanduiche para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um
sanduiche com pão, salsicha e molhos.
A terceira é de que em 1904, na cidade de Saint Louis, nos Estados
Unidos, um vendedor de salsichas quentes bolou uma maneira de
seus fregueses não queimarem as mãos. A quem comprasse suas
salsichas, ele oferecia luvas limpas de algodão. Só que os clientes
esqueciam de devolvê-las e ele acabava tendo prejuízo. Seu cunhado,
que era padeiro, sugeriu que o salsicheiro pusesse as luvas de lado e
começasse a usar pães.
A partir de 1043, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando
o Brasil passou a sofrer grande influência da cultura americana, o
cachorro quente conquistou definitivamente o espaço por aqui.

HUMOR
A loira estava tendo sua aula de direção, quando viu uma placa na
rua escrita: PARE. Ela parou e ficou ali por alguns minutos, até

que o instrutor lhe perguntou:
- Por que está parada aí?
Ela respondeu:
- Você não está vendo a placa PARE? Estou esperando ela virar para
SIGA...

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento
de seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados
e não sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e
um negro.
- Não tem problema sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê
e vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no
berçário, olhou para os bebês e saiu com o negro no colo. Ma bwna!
Reclamou o nigeriano:
- Você pegou o negro. Este obviamente é o meu bebê. Eu sou negro,
minha esposa é negra. Me dá esse bebê. Volta lá e escolha um dos
brancos.
E o sueco, já indo embora:
- Tá maluco? E se eu pego o argentino?

MENSAGENS
Paz interior

A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades
sérias. Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas, têm
resistência e luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades,
passando a não considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais,
imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará um grande
alívio. Para ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, com o
tempo a seu favor, com saúde e uma grande perfeição divina. O
tamanho do buraco é que faz o medo e a providência para nele cair.

PENSAMENTOS
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.

Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Um coração sem mácula dificilmente de assusta.

As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.

Quem vive como lobo só vai aprender a uivar.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo as guerras.
Os tolos são punidos mais frequentemente do que os pecadores.

O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.

A rudeza é o limite da força de uma pessoa.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.

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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
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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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2013

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de

maio de 2000, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de

Finanças e Orçamento desta Casa, torna público a convocação para que o

Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do

Município referente ao Primeiro Quadrimestre de 2013, em AUDIÊNCIA

PÚBLICA que será realizada, a partir das 14 horas do dia 24 de maio de 2013,

na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Ver. Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara

Ver. Leandro Jesus da Costa - Presidente da Comissão de Finanças e

Orçamento

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, DO

MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO.

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de

maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante

incentivo à participação popular na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

para o exercício financeiro de 2014, do Município de Monteiro Lobato, a Câmara

Municipal de Monteiro Lobato torna público que será realizada, a partir das

14:30 horas do dia 24 de maio de 2013, no Plenário da Câmara Municipal, a

AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do município.

Ver. Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – 1ª Secretária

A Gazeta dos Municípios
12 3672 2257

www.agazetadosmunicipios.com.br

Leia e Anuncie

A partir da próxima segunda
feira (17) o CRAS
(Centro de Referência da

Assistência Social)
 tem novo endereço,
Rua 23, nº121,

 Maracaibo,
fundos do Clube
Nossa Caixa.

COMUNICADO
TREMEMBÉ: CRAS
MARACAIBO TEM
NOVO ENDEREÇO

Manter a higiene pessoal
sempre em ordem e buscar
tratamento e orientação
médica são essenciais para
diminuir o número de casos
da doença. Doença
tradicionalmente ligada ao
verão, a conjuntivite encontra
facilidade para se propagar
também nos dias mais frios
do ano. Nos meses de maio,
junho e julho, quando as
pessoas passam mais tempo
em ambientes fechados, a
transmissão viral ou
bacteriana da doença
costuma fazer mais vítimas.
Dados do Centro de
Vigilância Epidemiológica,
órgão ligado a Secretaria de
Estado da Saúde de São
Paulo, mostram que em 2012
foram registrados cerca de
295 mil casos ao longo do
ano. De acordo com o
oftalmologista do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas,
Marcos Guerra, a

conjuntivite é caracterizada
pela inflamação da membrana
conjuntiva que cobre o olho
e a superfície interna das
pálpebras. “Além de manter
a higiene pessoal sempre em
ordem, para prevenir contra
a doença, é importante
buscar tratamento e
orientação médica
imediatamente, caso haja
suspeita de estar com
conjuntivite”, destaca.
Entre os principais sintomas
da doença estão os olhos
a v e r m e l h a d o s ,
lacrimejamento, sensação de
areia nos olhos, pálpebras
inchadas e avermelhadas,
secreção amarela, verde ou
branca, pálpebras grudadas
ao acordar, intolerância à luz
e visão borrada. A principal
diferença entre a conjuntivite
viral e bacteriana é que no
primeiro caso o paciente
lacrimeja em abundância e
sente dores fortes, já no

segundo tipo há a secreção
abundante nos olhos. “O
primeiro passo após o
diagnóstico é evitar o
compartilhamento de objetos
de uso pessoal. Ao acordar,
é importante que o paciente
lave bem o rosto,
com xampu neutro ou
sabonete líquido, e por fora
do olho.
Em seguida, o uso de colírios
pode aliviar o desconforto
provocado pela doença. Por
fim, compressas geladas com
água esterilizada também
podem auxiliar na
recuperação”, completa o
oftalmologista. Dicas: Lave
as mãos e o rosto com
frequência, com água e
sabão; Evite coçar os olhos;
Lençóis, travesseiros e
toalhas devem ser de uso
individual; Evite o uso de
objetos (maquiagem, copo,
toalha, travesseiro e etc.) de
quem está com conjuntivite.

Saúde alerta para
aumento de

transmissão de
conjuntivite em meses

mais frios

A Prefeitura de Taubaté
nomeou nesta sexta-feira, dia
17, o engenheiro agrônomo
José Alexandre Simpson do
Amaral como o novo
Secretário de Meio Ambiente
do município. José Alexandre
já atuou como chefe de
gabinete da Secretaria de
Estado de Reforma Agrária
em Minas Gerais; diretor de
associativismo e
cooperativismo da Secretaria
de Estado de Trabalho e
Assistência Social do
Governo de Minas Gerais;
secretário municipal de
Agricultura e Abastecimento
da Prefeitura Municipal de
São João Del Rei (MG);
secretário municipal de Obras
e Transportes da Prefeitura
Municipal de São João Del
Rei (MG); presidente do
COMDEC – Conselho

Municipal de Defesa Civil de
São João Del Rei (MG);
instrutor de diversos cursos
do SENAR/SP (Apicultura,
Administração Rural,
Liderança de Equipes,
Associação Comunitária,
Cogumelos Shiitake );
consultor de qualidade total
rural (SENAR / SP –
SEBRAE / SP); instrutor dos
módulos do curso de
Qualidade Total Rural, junto
à produtores rurais do cone
leste Vale do Paraíba; além
de consultoria à empresas
privadas. Engenheiro
agrônomo formado pela
Universidade de Taubaté e
iniciou mestrado em Gestão
e Auditoria Ambiental pela
UFSC, com matricula
suspensa. Possui diversos
cursos de aperfeiçoamento,
entre eles: Gestão Ambiental

– supervisão e avaliação de
c o n d i c i o n a n t e s ;
Administração Pública –
gestão de processos;
Contratos e Licitações - Lei
8.666 e atualizações; Sistema
Agroflorestal - Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar -
P R O N A F ;
Dia de Campo - Incentivos
do Programa Estadual de
Microbacias Hidrográficas -
CATI - SP; Gestão do
Agronegócio - Sebrae - SP;
Qualidade Total na
Agricultura - convênio
SENAR/SEBRAE - SP;
Seminário franco-brasileiro
de cooperação técnica para
o setor agropecuário; entre
outros. José Alexandre é
morador de Taubaté, tem 52
anos, casado e pai de dois
filhos.

Prefeitura de Taubaté
nomeia novo secretário

de Meio Ambiente

Durante quatro dias, os
consultores do Sebrae vão
percorrer os municípios do
Circuito Turístico para falar de
qualidade no atendimento. O
Sebrae-SP realiza na
próxima semana um Ciclo de
Palestras nos sete municípios
que integram o Circuito
Turístico do Vale Histórico.
Com o tema “Qualidade no
Atendimento, Ações Simples
que Ajudam a Lucrar Mais”,
a atividade é voltada para
empresários dos setores de
comércio, alimentação,
serviços e hospedagem. Nos
quatro dias de palestras, os
consultores do Sebrae vão
mostrar como a prática de
ações simples durante o
atendimento ao cliente pode
garantir o aumento dos lucros
e o fortalecimento do

negócio. “Durante a
realização do projeto Sebrae
Visita ocorrido nesses
municípios, durante o mês de
abril, percebemos que a
maior preocupação dos
empreendedores é em
relação à melhoria do
atendimento ao cliente e por
isso estamos promovendo
essa palestra”, explicou Erika
Miguel de Jesus, consultora
do Sebrae-SP. As palestras
são gratuitas e ocorrerão
entre os dias 20 e 23 de maio,
sempre às 19h, nas cidades
de Arapeí, Areias, Bananal,
Cunha, São José do Barreiro,
Silveiras e Queluz. Confira
datas e locais abaixo.
Programação: Palestra:
Qualidade no Atendimento:
Ações Simples que Ajudam
a Lucrar Mais. Horario: 19h.

20/5 Queluz Salão Paroquial
– Praça Pe. Francisco das
Chagas Lima. 20/5 S. J. do
Barreiro Projeto Guri - Av.
Fortunato Lobão – Centro.
21/5 Areias Pousada
Caminhos da Bocaina – R.
Cel. Manoel Marins, 81. 22/
5 Silveiras Fazenda do
Tropeiro – Bairro do Ventura,
27. 22/5 Arapeí Biblioteca
Municipal – R. das Missões,
8 – Centro. 23/5 Cunha
Centro Cultural Municipal –
R. Dom Lino – Centro. 23/5
Bananal Centro Cultural
Carlos Cheminand – R.
Manoel de Aguiar, 38.
Inscrições e mais
informações podem ser
obtidas no Escritório
Regional do Sebrae-SP em
Guaratinguetá pelo telefone
(12) 3132-6777.

Sebrae promove ciclo
de palestras no Vale

Histórico
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O prefeito Marcelo Vaqueli,
se reuniu  na tarde desta
quarta-feira (15), no gabinete
da Prefeitura com integrantes
e futuros integrantes das
sociedades amigos de bairros
da cidade para firmar um
compromisso de atuação
conjunta, a fim de
solucionar da melhor
maneira possível as
demandas que possam
aparecer nos quatro cantos
do município. Na ocasião, o
chefe do Executivo
tremembeense revelou sua
total intenção de trabalhar em
conjunto com as sociedades
que representam os bairros
do município, para que a
cidade avance em todos os
setores de atividade. “O
nosso Governo quer a
participação popular”,
enfatizou. “Temos a intenção
de trabalharmos juntos, para
que as reivindicações
coletivas cheguem o mais
rápido possível até nós.”
Arnaldo Cesar Campos,
membro da Sociedade
Amigos dos Bairros Flor do
Vale, Canaã, Vale das Flores,
Nova Vida, destacou que a
Prefeitura está demonstrando
total abertura para a
população da cidade.
“Vaqueli está mostrando que
chegou para trabalhar junto
com os moradores, quero
participar e ajudar no
desenvolvimento social da
minha região.” O prefeito
destacou como positiva a
reunião e completou que tudo
que está sendo feito é para
melhorar a qualidade de vida
da população. Enaltecendo
os encontros com as
associações de bairro, de

onde é possível buscar os
pedidos dos moradores e
elaborar um levantamento de
todas as necessidades.
“Poderemos trabalhar em
cima desse levantamento para
então definir as prioridades de
cada bairro para direcionar
os investimentos”, disse.
“Estamos trabalhando para
atender ao máximo os
pedidos e fazer com que as
pessoas tenham orgulho em
morar nos bairros e em
Tremembé”, encerrou.
Estiveram presentes os
representantes: José Jacob
(Vera Cruz), Ana Maria A.
Cardoso (Nossa Senhora da
Guia), Maria Alves Cardoso
(Jardim Santana e Parque
Novo Mundo), Paulo Zaina
(Bairro dos Guedes),
Arnaldo Cesar Campos,
Fabiano Prado (Flor do Vale,
Canaã, Nova Vida e Vale das
Flores), José Messias Ribeiro
(Padre Eterno), Antônia
Dionizia Couto (Retiro Feliz),
Edson Almir F. Silva (Village,
Ana Candida, Santo Antônio,
e Paineiras), Weverson
Anderson de Oliveira (Flor
do Campo, Alberto Ronconi,
Maracaibo), Eunice
Cagnacci, Ana Paula Artal
Mollinari Reda, Clelia Regina
Oliva Gibello, Isabel
Bernardinelli Bruno
(Eldorado), Avelar Ferreira
(Flamboyant). Como
montar uma Associação
de Moradores. Para criar
uma Associação de
Moradores, você precisará
de um Estatuto. Junte seus
vizinhos e defina o Estatuto,
ou simplesmente siga o
Estatuto, alterando segundo
suas necessidades. O

Estatuto é o instrumento que
dará vida a Associação. Após
seu registro em Cartório, a
Associação de Moradores
terá personalidade jurídica.
Este Estatuto tem diversas
previsões e, importante
dentro de uma democracia,
a previsão para as próximas
eleições. É bom lembrar que
para criar uma Associação,
são necessários membros
para compor o corpo
diretivo. Presidentes,
Secretários, Tesoureiros,
Conselho Fiscal e Suplentes.
E para que isto ocorra, é
necessário fazer reunião para
homologação dos cargos
(quando a associação está
iniciando). E cada reunião
deve ter uma ATA
descriminando os assuntos
tratados, assinadas pelos
p r e s e n t e s .
Ainda, uma lista de presença
em geral, separada da ATA.
Desta forma, a ATA é um
documento que comprova as
decisões das reuniões. O
livro presença assinado pelos
participantes, comprova que
realmente houve reunião.
 Deve ser registrada em livro
próprio (chamado livro Ata)
e ,
autenticada em cartório.
Após estas fases, criação do
Estatuto, primeira reunião
homologando os cargos em
ATA própria e registro em
Cartório, teremos de fato e
de direito uma Associação de
Moradores. Com o registro
em Cartório do Estatuto e
Ata, pode-se requerer o
CNPJ junto à Receita
Federal e, teremos uma
Entidade totalmente apta a
contrair obrigações.

VAQUELI SE REÚNE COM
REPRESENTANTES DE
BAIRROS PARA PEDIR

ATUAÇÃO CONJUNTA NA
MELHORIA DA CIDADE.

O Sesc Taubaté oferece, no
próximo final de semana, dias
18 e 19, uma série de
atividades em comemoração
ao Dia Mundial da
Diversidade Cultural, dia 21
de maio, instituído em âmbito
mundial pela assembleia geral
da ONU. A data procura dar
visibilidade e proporcionar a
promoção, o
reconhecimento, o respeito,
o diálogo e o
desenvolvimento entre os
povos. Nessa 1ª edição, o
programa Diversidade
Cultural promoverá o
encontro entre as
comunidades Japonesas e
Jongo do Tamandaré, grupos
tradicionais do Vale do
Paraíba que, por meio da
manutenção de suas
tradições, lutam para
preservar e revigorar sua
identidade e seu patrimônio.
Atividades - As Festas do
Vale: Dança, Música e
Gastronomia. Atividades que
abordam a relação entre a
colônia japonesa de Taubaté
e a comunidade negra de
Guaratinguetá, suas
diferenças e suas
semelhanças como

cultivadores da terra, tendo
como objetivo propor ações
que levem a reflexão sobre
como compartilhar saberes
num mundo com tantas
diferenças. Dias 18 e 19, à
partir das 10h.
Apresentações artísticas /
Jongo do Tamandaré / Com
Jongo do Tamandaré. Dança
realizada por um casal que
evolui sem se tocar, no
sentido anti-horário no meio
da roda formada pelos
outros participantes. Taiko,
Shamisen e Bon Odori -
Com o Grupo Kaito
Shamidaiko - Dia 18, às 14h
e Bate-papo. Com mediação
de Solange Real,
representantes da Colônia
Japonesa e a Comunidade
Negra de Guaratinguetá,
abordarão as peculiaridades
e inter-relações de suas
culturas. Dia 18, às 16h.
Contação de História - Issum
Boshi. A história de um
pequeno samurai que viaja
pelo mundo à procura de
aventuras. Chegando na
Tóquio antiga, conhece o
imperador e enfrenta um
“Oni”, o gigante do folclore
japonês. Com adereços,

bonecos tradicionais do
Japão e violino ao vivo. Dia
18, às 16h. Taiko: (Taikô -
instrumento de percussão
japonês). Com Grupo
Wadaiko Sho.
A apresentação mescla
ritmos e coreografias
diferentes, com canções que
abordam situações
específicas de vilarejos e
histórias do Japão. Dia 19, às
15h. O Sesc Taubaté
consolida sua ação
sociocultural por meio das
diversas linguagens artísticas
e culturais.
Neste mês, realiza o
programa Diversidade
Cultural, que abordará as
relações entre indivíduos e
grupos, trazendo consigo o
compartilhamento de
diferenças, de origem
linguística, étnica, religiosa,
política, cultural, sexual,
dentre outras. Seja no
conjunto das características
próprias que definem as
identidades de cada ser, ou
nas múltiplas singularidades
que conferem a diversidade
dos grupos, faz-se necessário
o estímulo ao diálogo aberto
e inclusivo.

Diversidade cultural é
tema de atividades no

Sesc

Profissionais serão recebidos
nesta sexta e irão cumprir uma
diversificada programação
que prevê visitação aos
principais atrativos turísticos,
culturais e naturais da cidade
- Aprecesp (Associação das
Prefeituras das Cidades
Estância do Estado de São
Paulo) - Turismo Paulista, e
o Campos do Jordão e
Região Convention &
Visitors Bureau promoverão
neste fim de semana na
estância climática de Campos
do Jordão, na Serra da
Mantiqueira, uma press trip
com jornalistas dos principais
jornais da Capital e interior
paulista, para divulgar os
atrativos naturais e turísticos
da cidade. As press trips
reúnem grupos de jornalistas
para visitação a determinadas
estâncias, possibilitando a
produção de reportagens, nas
quais são abordados os

atrativos turísticos. 
Localizada na Serra da
Mantiqueira, em meio a vales
e montanhas, a cidade
aguarda milhares de turistas
para sua temporada de
inverno e os jornalistas irão
conhecer cenários
paradisíacos que servirão
como pano de fundo para
suas reportagens, tendo a
natureza como inspiração
para compor as reportagens
e para a produção de fotos a
partir de hoje (17) até
domingo (19). Uma segunda
ação será realizada com
outros jornalistas nos
próximos dias 9, 10 e 11 de
junho. Programação: Ao final
da tarde desta sexta-feira
(17), os profissionais serão
recebidos no Centro
Universitário Senac, onde
participarão de um painel do
Festival de Gastronomia da
Montanha, com o tema

Queijos & Vinhos. No
sábado, às 10h, eles irão
conhecer os atrativos
turísticos da cidade, como o
passeio de Bonde Urbano da
Estrada de Ferro Campos do
Jordão, visita monitorada ao
Palácio Boa Vista, à fábrica
de cerveja Baden Baden e
ao Auditório Cláudio
Santoro, onde são realizadas
as apresentações do Festival
de Inverno, além do Museu
Felícia Leirner, onde
acontece o projeto “Museu
com Música”.  Para encerrar
a programação, no domingo,
os jornalistas irão realizar
uma visita ao Centro Turístico
de Capivari e fazer o
tradicional passeio no
Trenzinho da Montanha. À
tarde, o tour será encerrado
com visita à Festa do Pinhão,
onde haverá apresentação da
Orquestra Filarmônica
Jovem.

Campos do Jordão
recebe jornalistas em

press trip da Aprecesp e
C&V Bureau

O Sesc Taubaté apresenta,
domingo, dia 19, às 15h, com
entrada franca, o espetáculo
Taiko, com o Grupo
Wadaiko Sho. O nome dado
ao show é o mesmo do
instrumento de percussão
japonês utilizado na
apresentação, que mescla
ritmos e coreografias

diferentes, com canções que
abordam situações
específicas de vilarejos e
histórias do Japão.
O show integra a
programação que celebra o
Dia Mundial da Diversidade
Cultural, instituído em âmbito
mundial no dia 21 de maio
pela assembléia geral da

ONU, procurando dar
visibilidade e proporcionar a
promoção, o
reconhecimento, o respeito,
o diálogo e o
desenvolvimento entre os
povos. O Sesc apóia esta
ação e intensifica, durante o
mês de maio, as ações que
valorizam a diversidade.

Sesc apresenta show de
percusão japonesa

A Paróquia Nossa Senhora
Mãe da Igreja, no Bairro da
Estiva, em Taubaté, celebra
de 17 a 26 de maio a
tradicional “Festa da
Padroeira”. Neste ano, a
Festa de Nossa Senhora
Mãe da Igreja coincide com
a Solenidade de Pentecostes
e a Santíssima Trindade. O
tema central é “Com Nossa
Senhora Mãe da Igreja,
discípula e servidora da
Trindade, formamos uma
comunidade de amor”. A
novena é uma oportunidade
para os paroquianos ouvirem
mais profundamente a
Palavra de Deus e
participarem de belas
celebrações e conhecer a
pessoa de Maria. Durante as

celebrações haverá
coreografias e homenagens à
Mãe da Igreja feitas pelas
comunidades da paróquia. A
semana que antecede a Festa
de Pentecostes é também a
Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos, por
isso, todos os dias haverá
orações especiais por todos
aqueles que crêem em
Cristo. Além da novena,
preparada de forma especial
a cada festa, os paroquianos
também poderão participar
dos festejos externos, com
barracas de comidas,
brincadeiras e bingo em prol
da paróquia. O ponto alto da
festa será no dia 26 de maio,
com missa, procissão e
coroação de Nossa Senhora

Mãe da Igreja, a partir das
17h. Programação: De 16 a
26 de maio: Novena de
Nossa Senhora Mãe da
Igreja - Missas com a
participação de todas as
comunidades às 19h30,
exceções: Sábado e
Domingo às 19h - Recitação
do Rosário todos os dias às
18h30, exceções: nos dias
18,19 e 25 a recitação será
as 18h. Dia 19 de maio -
Grande carreata saindo do
Santuário São Benedito às
10h30. Dia 26 de maio: Dia
da Festa. - Missa, Procissão
e Coroação de Nossa
Senhora Mãe da Igreja às
17h. Local: Santuário São
Benedito. Rua Márcio, 343,
Estiva – Taubaté-SP.

Começa a festa da
Padroeira na Paróquia

da Estiva

Graça solicita instalação
de Hospital Veterinário

em Taubaté
A vereadora Maria das
Graças Oliveira (PSB)
solicitou ao prefeito a
instalação do primeiro
Hospital Público Veterinário
do Vale na cidade de
Taubaté. O hospital irá
proporcionar consultas,
cirurgias, medicações,
curativos, exames

l a b o r a t o r i a i s ,
e l e t r o c a r d i o g r a m a s ,
ecocardiogramas e
ultrassonografias. O local
deverá contar com uma
unidade de terapia intensiva,
sem ônus para os
proprietários de animais e
para os protetores que
socorrem cães e gatos

abandonados. Graça frisou
que milhares de animais serão
salvos e que essa luta é
necessária. “A questão da
saúde dos animais está
relacionada à saúde da
população, pois esses
animais vivem em contato
direto, principalmente com as
crianças”, disse.

A Polícia Militar prendeu em
flagrante um jovem de 18
anos por tráfico de drogas na
noite de quarta-feira (14)  no
bairro Parque Aeroporto, em
Taubaté. O jovem foi
abordado por estar em
atitudes suspeitas,
ele levava duas sacolas com

drogas e R$ 40 em dinheiro.
Interrogado pela polícia, o
rapaz relatou que em sua casa
teria mais drogas que
venderia pelo bairro. Na
residência do acusado,
foram encontrados 139
porções de maconha, 118
papelotes de cocaína e 99 de

crack, 14 mil microtubos
plásticos, uma balança digital
e mais de R$ 3.500 em
dinheiro. O rapaz, que já
tinha passagem pela polícia
por tráfico, foi encaminhado
a Delegacia da cidade e
permanece a disposição da
justiça.

Jovem de 18 anos é
preso com grande

quantidade de drogas
em Taubaté


