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E X P E D I E N T E

Miscelânea
COLEÇÃO DE ESCRITAS SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS

*****************************************************

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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Curiosidades

• Em São João Del Rei e Tiradentes e Minas Gerais ainda circula a mais
antiga Maria Fumaça do mundo (desde 1881). Ela faz um percurso de
12 quilômetros.

• Joinville, em Santa Catarina, cedia todos os anos o maior festival de
dança do mundo, que reúne 6.000 participantes de 30 países.

• Em Blumenau acontece todos os anos no mês de outubro a grande festa
Oktoberfest onde a cidade recebe turistas de todo o Brasil e de países
do mundo inteiro.

• Um cubo de gelo num copo com água não irá aumentar o nível de água
ao se derreter. O espaço que ele ocupa como gelo é o mesmo que
ocupa quando se tornar líquido.

• Quando um vidro se quebra, os caquinhos se espalham a uma
velocidade superior a 4.000 quilômetros por hora.

• O chicote faz aquele barulho de espoleta porque se movimenta a uma
velocidade superior a do som.

• Cerca de 2.800 pizzas de massa grossa empilhadas atingiriam a altura
da Torre de Pizza, na Itália.

• Na água, o corpo fica 50% mais leve. A água ajuda a sustentar o seu
peso.

Humor
• Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não

vou poder atender porque estou evitando falar com uma certa pessoa,
ao ouvir o sinal, deixe seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu
não telefonar, tenha certeza que essa pessoa é você... Obrigado”.

Cristina estava assistindo a festa deslumbrada. Muita gente falando, muito
riso, muitos doces gostosos. De repente, alguém, com um copo, cheio de
bebida, na mão quis brindar:
- Saúde, saúde para todos!
Ela olho triste, observando seu copo vazio e comentou:
- Papai, papai eu não tenho mais saúde!

O amigo diz:
- E então José, como vai a vida?
- Bem melhor, Pedro, bem melhor.
- Melhor? Com toda esta carestia?
- Bem melhor do que no ano que vem...

Em sua primeira visita a fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de
muito trabalho e o seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um
pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio, por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?

Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à
palestrante:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
- Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem me chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens
• Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que

você. A vida, a esperança, o sucesso que estão neles, estão também
em você. Com pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá
um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu coração, o sinal de
confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma
imagem positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está
acontecendo dentro de você.

• Quando não havia psicoterapeutas, nem antidepressivos, os problemas
eram resolvidos com bom senso, inspirados na sabedoria do povo,
transmitida pelo ditados populares: Eu chorava porque não tinha
sapatos novos e quando olhei para traz, vi um homem que não tinha os
pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.

• Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa
até não se lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar.
Você quase se afogou na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se?
Preocupe-se com as chances que você perde quando nem mesmo
tenta fazer.

Pensamentos
O tempo é o espaço entre duas recordações.
No futuro todos serão famosos por alguns minutos.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
No meu tempo a gente tocava menos zoada e mais música.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A autoestima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Há tempo de partir, mesmo quando não se tem para onde ir.
O homem que teme a verdade nada tem a temer das mentiras.
A doença ocupacional das grandes potências é a megalomania.
Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.
Amo aqueles que sonham com o impossível.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
A linguagem do amor está nos olhos.
Quem quer estudar o amor nunca deixará de ser estudante.
Recordar um amor é viver outra vez.
São testemunhas os olhos do que sente o coração.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
Todo amor é eterno, se não era eterno, não era amor.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade consiste em fazer o bem.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Permita que eu escute a mim e não os outros.

Com direito a bandas de rock
and roll, apresentação de
skate, e raridades mecânicas,
Caçapava realizou neste
último domingo (19) o
Kustom Meeting 2013, que
reuniu em um espaço de
eventos carros antigos ou
customizados e amantes do
antigomobilismo e rodders.
O encontro ocorreu no
Centro Cultural José
Francisco Natali, com apoio
da Prefeitura do município
por meio da Secretaria de
Cultura, Esportes e Lazer.
Para Marcelo Bellato,
coordenador do evento, uma
das consequências mais
importantes e esperadas do
encontro foi o resgate de
Caçapava, o que deve torna-
la em breve “Capital
Nacional do Carro Antigo”.
A mostra reuniu o que há de
mais conhecido na cultura da

customização de veículos,
entre carros e motos,
incluindo as raridades dos
carros clássicos que
pertencem ao Museu
Roberto Lee* e que havia
sido esquecida ao longo de
décadas. “A repercussão foi
grande e pelo evento

passaram mais de 10 mil
pessoas.” Bellato revela que,
o Kustom Meeting 203
também outro  foco e
objetivo: ”Esse evento veio

para promover a cultura do
rock and roll, dos fãs dessa

época com seus costumes,
principalmente os rodders

(que modificam e
customizam carros

antigos), um pessoal
geralmente desprezado,
mas que mostrou sua

força!”, disse. O encontro
foi uma grande mostra de
cadilacs, limusines,

motocicletas clássicas,
antigos fords, buicks, e
calhambeques muito bem
conservados. ”Nós tivemos
aqui pessoas de todo o

Brasil, Grande São Paulo,
Litoral Norte e outros

estados  e, só pra ilustrar,
de Santo André veio um

clube 20 carros”,
comemorou o coordenador.
2º Festival Roberto Lee;
Caçapava anuncia para o
segundo semestre de 2013 a
realização do “2º Festival
Roberto Lee”,
 onde estarão expostos
carros clássicos do Museu
Roberto Lee e de
colecionadores de todo o
B r a s i l .
A exposição vai está
programada para nos dias 2,
3 e 4 de agosto,
no Centro Cultural José
Francisco Natali.

Em ritmo de rock and
roll, Caçapava reúne no
domingo motocicletas e

carros clássicos

Evento “Dueto de
Sabores: Cachaça e
Comida de Boteco”
acontece no Senac
Taubaté. Na próxima
segunda-feira, dia 27, o
Senac Taubaté promove um
workshop intitulado “Dueto
de Sabores: Cachaça e
Comida de Boteco”. O
evento acontece das 19h30
às 21h. Voltado para
interessados na boa
gastronomia, o workshop irá
apresentar de forma prática
e teórica a importância

cultural da cachaça e como
ela pode se tornar referência
de qualidade em destilados,
sendo utilizada como
tradicional acompanhamento
de pratos. Haverá
degustação de vários pratos
e variações da cachaça,
como espetinho caprese e
linguiça de pernil flambada
com cachaça. Tudo será
conduzido pelos docentes
Vinícius Cassaroti, falando
sobre a história do botequim
e as receitas que podem ser
harmonizadas com a

cachaça, e Roson Nagata,
falando sobre o preparo das
bebidas. As inscrições
podem ser feitas no Portal
Senac ou no atendimento da
própria unidade. O evento
acontecerá no auditório do
Senac Taubaté. Mais
informações pelo endereço
www.sp.senac.br/taubate e
pelo telefone (12) 2125-
6 0 9 9 ,
ou diretamente no Senac
Taubaté, localizado na Rua
Nelson Freire Campello, 202
- Jardim Eulália.

Workshop
gastronômico com

comidas de boteco e
cachaça acontece em

Taubaté

Destaque da MPB, a cantora
Céu se apresenta em Taubaté
na próxima quarta-feira (22),
no Sesc Taubaté, às 21h.
Apresentando seu novo
trabalho, o CD “Caravana
Sereia Bloom”, o repertório
também conta com canções
dos dois álbums anteriores da
cantora, “Vagarosa” (2009)
e “Céu” (2005). No palco,

Céu é acompanhada pelos
músicos Lucas Martins
(baixo), Dustan Gallas
(guitarra e teclados), Bruno
Buarque (bateria) e DJ
Marco (MPC e toca-
discos). Os ingressos são
limitados e estão sendo
vendidos antecipadamente
com desconto até a terça-
feira (21) no Sesc com

preços que variam de R$ 3 a
R$ 12. Na hora do show, os
ingressos restantes estarão
com preços em R$ 5 e R$
20. O Sesc Taubaté fica na
Avenida Engenheiro Milton
de Alvarenga Peixoto -
1 2 6 4 ,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações (12) 3633-
7350. 

Cantora Céu se
apresenta em Taubaté na

quarta, dia 22
As Forças Armadas
brasileira deflagraram no
último sábado (18) a
Operação Ágata 7, a maior
mobilização militar do país ao
longo da fronteira com os
países vizinhos. Ao todo, são
25 mil militares e agentes das
polícias Federal, Rodoviária
Federal, Militar e de agências
governamentais participam
desta edição, envolvidos no
combate aos ilícitos, entre o
Oiapoque (AP) e o Chuí
(RS). Para operar essa
tarefa, de acordo com o
Ministério da Aeronáutica,
houve contatos do governo
brasileiro com os países que
fazem fronteiras, com
repasses de informações
sobre o aparato militar. A
operação mantém centros de
comando montados nos
Comandos Militares da
Amazônia (CMA), em

Manaus; do Oeste (CMO),
em Campo Grande; e do Sul
(CMS), em Porto Alegre. A
Operação Ágata já foi
realizada em seis etapas
anteriores durante dois anos,
e tem como objetivo
intensificar a presença do
Estado nas regiões limítrofes,
com ‘varredura’ pela faixa de
fronteira que compreende
27% do território nacional
onde estão 710 municípios,
sendo 122 cidades limítrofes
e 588 não limítrofes. A
operação visa o combate a
crimes transfronteiriços como
narcotráfico, contrabando e
descaminho, tráfico de armas
e munições, crimes
ambientais, contrabando de
veículos, imigração e garimpo
ilegais. Coordenação do
Ministério da Defesa e
comando do Estado-Maior
Conjunto das Forças

Armadas (EMCFA), o Ágata
é parte de um Plano
Estratégico de Fronteiras
(PEF). A execução é
realizada pela Marinha,
Exército e Força Aérea
Brasileira (FAB), A fronteira
tem 16.886 quilômetros de
extensão, sendo 7.363
quilômetros de linha seca e
9.523 quilômetros de rio,
lagos e canais. São 23.415
quilômetros de rodovias
federais. Os estados de
fronteira são: Amapá, Pará,
Roraima, Amazonas, Acre,
Rondônia, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Os países vizinhos
são: Guiana Francesa,
Guiana, Suriname,
Venezuela, Colômbia,
Bolívia, Peru, Paraguai,
Argentina e Uruguai.
Fonte: Agência Brasil

Forças Armadas
atuam na fronteira com

Operação Ágata 7

VAQUELI SE REÚNE COM
REPRESENTANTES DE
BAIRROS PARA PEDIR

ATUAÇÃO CONJUNTA NA
MELHORIA DA CIDADE

A Gazeta dos Municípios
12 3672 2257

www.agazetadosmunicipios.com.br

Leia e Anuncie

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
C a g n a c c i ,
Ana Paula Artal Mollinari
R e d a ,
Clelia Regina Oliva Gibello,
 Isabel Bernardinelli Bruno
( E l d o r a d o ) ,
Avelar Ferreira
(Flamboyant).
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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 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

O primeiro turno da eleição
sindical dos metalúrgicos de
Taubaté começa na próxima
quarta-feira, dia 22. A
votação acontece nos dias
22, 23 e 24 de maio nas
empresas da base
metalúrgica de Taubaté e
Região. Neste primeiro turno
serão eleitos os integrantes
dos 19 Comitês Sindicais de
Empresa e mais os
representantes do Comitê
Sindical dos Metalúrgicos
Aposentados. As empresas
que terão comitê sindical no
próximo mandato serão
Aethra, Alstom, Araya,
Autoliv, Cameron, Comau,
Componentes Automotivos
Taubaté, Daido, Daruma,
Ford, Gestamp, Gestamp 2,
Iramec, LG Electronics,
Mubea, SM Sistema
Modulares, Schenellecke,

Usiminas e Volkswagen.
São ao todo 103 dirigentes
sindicais que serão eleitos
para a defesa dos direitos
dos trabalhadores
metalúrgicos de Taubaté e
Região. Para o presidente
do Sindicato, Isaac do
Carmo, assim como nas
eleições anteriores, é
esperado que no primeiro
dia de eleição os
trabalhadores votem de
forma expressiva.
“Esperamos a participação
de todos para que eleição
ocorra de forma
democrática e
t r a n s p a r e n t e ” ,
disse Isaac do Carmo. O
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região é a
maior entidade sindical
filiada à CUT no Vale do
P a r a í b a ,

com aproximadamente 21
mil trabalhadores em sua
base territorial que abriga
222 empresas em 11
municípios -
T a u b a t é ,
T r e m e m b é ,
C a r a g u a t a t u b a ,
U b a t u b a ,
 São Luiz do Paraitinga,
Redenção da Serra,
L a g o i n h a ,
Natividade da Serra,
Santo Antonio do Pinhal,
São Bento do Sapucaí e
Campos do Jordão.
2º Turno será em Junho;
 O 2º Turno da eleição
acontecerá nos dias 26, 27
e 28 de junho.
 No 2º turno serão eleitos os
membros do Conselho da
Direção Executiva,
 e do Conselho Fiscal da
entidade.

Eleição sindical dos
Metalúrgicos de Taubaté

começa nesta quarta-
feira, dia 22

Terminou neste domingo
(19) a Copa de Futebol
Rural de
Tremembé 2013. O time do
Parque das Fontes se sagrou
campeão depois de vencer o
time do Palmeirinhas por 2 a
0, os dois gols foram
marcados de falta pelos
atletas Eldinho e Fabiano. O
jogo aconteceu no campo do
Poço Grande e teve início às
9h30 com uma grande
presença de público. O
goleiro Wellington do Parque
das Fontes foi escolhido
como melhor goleiro do

torneio e o atacante Jé da
equipe Sorvepan foi o
artilheiro. Parque das Fontes:
Wellington, Bruno, Tiago, Lui,
Caetano, Eltinho, Darrie,
Dão, Carabaji, Camarão,
Jean, Gabriel, Rafael,
Douglas, Buiu e Fabiano.
Palmeirinhas: Alexandre,
Jeferson, Moisés, Adelso,
Julinho, João Paulo,
Henrique, André, Fabinho,
Denivaldo, Jonatas e Alex
“Com o apoio da

Prefeitura podemos realizar
um campeonato muito mais

disputado e atrativo para o

público que gosta do

esporte” - comentou
Silvinho, organizador do
e v e n t o .
A Secretaria de Cultura, 
Esportes e Turismo,
Marcela Tupinambá
entregou os troféus e
aproveitou para parabenizar
o evento. 
”Parabéns a equipe do
Parque das Fontes pela

vitória e a todos os times
do município que se

dedicaram não só para
obter a vitória mais sim

participar do evento”.

PARQUE DAS FONTES É
CAMPEÃO DA COPA DE

FUTEBOL RURAL DE
TREMEMBÉ 2013

O Cemitério Municipal está
recebendo obras de
expansão, com a construção
de um columbário ou câmara
sepulcral. A obra será uma
solução para o cemitério, que
não possui mais espaço
físico. Serão construídos 44
columbários, com

capacidade para mais 264
túmulos. Os serviços foram
iniciados na última semana,
pela Secretaria de Obras de
Prefeitura, numa área interna
no cemitério, de 7x31
metros. A obra será realizada
em duas etapas. O modelo
da nova câmara sepulcral foi

trazido do cemitério de
Taubaté, mas outras cidades
da região já utilizam esse tipo
de jazigo,
que funciona como se fosse
um pequeno edifício com
a n d a r e s ,
onde serão depositadas as
urnas funerárias.

Pindamonhangaba:
Cemitério Municipal

recebe obras de
expansão

Um efetivo de soldados do
2º Batalhão e Engenharia de
Combate, tendo a frente o
comandante Tenente-
Coronel Maurício Máximo
de Andrade, tomaram as

ruas de Pindamonhangaba na
manhã desta segunda-feira,
deixando a população
curiosa. No entanto, de
acordo com informações da
unidade militar, trata-se

apenas de uma operação de
rotina denominada Marcha
de Campo, onde participa
todo o efetivo,
menos a guarnição de
serviço.

Em Pinda, militares
realizam Marcha de

Campo


