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Saguão da Prefeitura 
recebe exposição  

“Mantiqueira”
O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura rece-
be, até o dia 3 de junho, 
a exposição “Mantiquei-
ra”, com telas do artis-
ta plástico Leo Ventura. 
Essa é a segunda vez que 
o artista expõe na Pre-
feitura; antes, sua temá-
tica foram os cajueiros. 
Agora é a vez de 
homenagear a Ser-
ra da Mantiqueira.
A intenção do artista é 
estimular o público a 
passear por suas pró-
prias raízes geoculturais. 
“O que seria de nós sem 

os espaços mágicos que 
a Mãe Natureza nos pro-
porciona em cada recanto 
da Serra da Mantiqueira? 
A construção da identi-
dade cultural de um povo 
passa necessariamente 
pelo diálogo entre a arte, 
o artista e o observador. 
Afinal, filosofa Léo, pro-
duzir arte é, sobretudo, ins-
tigar sensações, emoções, 
memórias e mudanças li-
bertárias”, afirma o artista.  
Nascido no Rio de Ja-
neiro em 19 de abril de 
1962, e ‘exportado’ aos 
2 anos de idade para Na-

tal-RN, onde se tornou 
Potiguar de 
coração, Léo Ventura che-
gou em Pinda em 2002, 
mudou-se para Penedo-RJ 
em 2004, e está desde 2008 
em Pindamonhangaba.
A exposição na 
Prefeitura tem entrada gra-
tuita e pode ser visitada de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. A organi-
zação das mostras é do 
Departamento de Cultura, 
que visa dar espaço aos ar-
tistas da cidade, além de le-
var ao público um pouco da 
arte produzida em Pinda. 

Prefeitura de Paraibuna 
abre processo seletivo

A Prefeitura de Paraibuna 
realizará processo sele-
tivo para preenchimento 
de 11 vagas entre todos 
os níveis de escolaridade.
A Prefeitura Municipal de 
Paraibuna, realizará pro-
cesso seletivo de provas 
regido pelo edital ESF 
N.° 001/2016. O certame 
destina-se ao preenchi-
mento de 11 vagas para 
contratação de pessoal 
por prazo indeterminado, 
bem como para formação 
de cadastro reserva (CR) 
com dezenas de classifi-
cados. A organização dos 
eventos está por conta da 
CMM ASSESSORIA.
As vagas estão distribu-
ídas entre os cargos de 

Agente Comunitário de 
Saúde (05+CR), Auxiliar 
de Enfermagem (01+CR), 
Auxiliar de Consultório 
Dentário (01+CR), Cirur-
gião Dentista (CR), En-
fermeiro (02+CR) e Mé-
dico Generalista (02+CR). 
Os candidatos aprovados 
atuarão em carga horária 
semanal de 40 horas, fa-
zendo jus ao vencimen-
to que pode variar de R$ 
880,00 a R$ 9.264,85 
a depender do cargo.
As inscrições estão aber-
ta até o dia 14 de maio 
de 2016, e serão realiza-
das via internet, no en-
dereço eletrônicowww.
cmmconcursos.com.br, 
mediante pagamento de 

taxa no valor de R$ 30,00, 
R$ 45,00 ou R$ 60,00.
A seleção ocorrerá através 
de provas objetivas para 
todos os cargos, tendo esta 
critério classificatório e 
eliminatório, com duração 
de três horas, a ser apli-
cada no dia provável 29 
de maio de 2016. A clas-
sificação final está previs-
ta para ser divulgada no 
dia 20 de junho de 2016.
A validade do presen-
te processo seletivo será 
de um ano, contado do 
resultado final, poden-
do haver prorrogação 
por igual período, a cri-
tério da Administração.
Edital: www.concur-
s o s n o b r a s i l . c o m . b r

Comunidade do Terra 
dos Ipês I recebe  

novo asfalto nesta 
quinta-feira em Pinda

Diversos bairros da cida-
de estão recebendo reca-
peamento asfáltico. Nes-
sa semana, às 19 horas, a 
Prefeitura realiza a entrega 
oficial de mais um trecho 
da obra, que englobou 35 
ruas do Terra dos Ipês I. A 
cerimônia será realizada na 
quadra poliesportiva “Tio 
Maurinho”, ao lado da 
Praça Armando Muassab.
O investimento da Pre-
feitura neste recapea-
mento foi de cerca de 
R$1.395.334,00. No total, 
uma área de 42.908m² foi 
recapeada por meio da 
técnica de CBUQ – Con-
creto Asfáltico Usinado a 

Quente. Ao final, as ruas 
receberam sinalização 
de trânsito horizontal.
Além da entrega do novo 
asfalto, o bairro receberá 
ainda a revitalização da 
Quadra Tio Maurinho e da 
Praça Armando Muassab, 
realizadas pela equipe da 
Subprefeitura. Na quadra, 
foram feitas a pintura da 
mureta, que estava picha-
da, e das traves. Na praça, 
foram realizadas pintura 
dos bancos e das guias, 
manutenção do piso e ro-
çada do gramado. Além 
dessas melhorias, as bo-
cas de lobo da praça e do 
entorno foram refeitas.

Programação continua
Além da Terra dos Ipês, 
a programação de reca-
peamento de asfalto já 
passou pela Vila São João 
e Vila São Paulo. Atual-
mente, a equipe terceiri-
zada pela Prefeitura está 
realizando o serviço no 
Campos Maia. Outros 
bairros ainda serão bene-
ficiados com a melhoria.
Com o recapeamento do 
asfalto, a Prefeitura be-
neficia os moradores 
da região, facilitando a 
mobilidade urba-
na e aumentando a 
vida útil do asfalto. 
Outras Matérias

Atletas representam
Pinda no Campeonato 
Paulista de Atletismo

Atletas de Pindamo-
nhangaba participaram 
da 4ª Etapa do Cam-
peonato Paulista Me-
nor, Juvenil e Adulto de 
Atletismo, realizada nes-
sa semana, em São Ber-
nardo do Campo. Pinda 
participou com uma equi-
pe de 18 atletas, dentre 
eles os destaques foram 
Ketiely Batista, Thami-
res Evelin e Marcos Pau-
lo Leal Ferreira. A atleta 
Ketiley foi primeira colo-
cada nos 100m com bar-
reiras na categoria menor 
(16 - 17 anos), resultado 
que a colocou em primeiro 
lugar no ranking brasileiro 
da categoria. Ela também 
correu a prova de 400m 

com barreiras e alcançou o 
índice para os Jogos Aber-
tos do Interior. Thamires 
Evelin também represen-
tou Pinda na competição 
e foi segunda colocada no 
salto em altura na categoria 
menor, saltando 1,55m. No 
masculino, o atleta Marcos 
Paulo Leal Ferreira con-
quistou o segundo lugar na 
prova de 110m com bar-
reiras, na categoria mirim 
(15 anos). As atletas 
Thamires Evelin e Isa-
bela Silva de Assis fo-
ram convocadas pela 
Fedesp - Federação Pau-
lista do Desporto Esco-
lar - para representar o 
Estado de São Paulo na 
seletiva nacional, que 

formará a seleção bra-
sileira que competirá a 
Gymnasiade, Campeo-
nato Mundial Escolar. 
Também representaram 
Pinda na competição: 
Ana Luiza Correa, Breno 
de Assis, Bruno Bradley, 
Gisele Dubsky, Isabela 
Silva, João Gabriel San-
tos, João Marcos Antu-
nes, Jonathan Roberto da 
Silva, José Jônatas de Al-
varenga, Ketiley Batista, 
Marcelle Peniche, Marcos 
Paulo Ferreira, Matheus 
Gabriel da Silva, Matheus 
Estevão Borges, Robson 
Karlos de Oliveira, Tha-
mires Evelin da Silva, 
Victor Belmonte e Vini-
cius da Silva Bassaneli.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de 
nutrientes. Anote o que não pode faltar e inclua nas suas refeições os alimentos que 
contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofú, gema de ovo, cereais integrais e 
bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. O banho de 
Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. 
Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais 
lentamente e, por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por 
construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do 
feto. Encontrados mais em carnes, leite e derivados, abacate, azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação do broto 
dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite 
e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e vegetais amarelos.
7 – Niacina (Vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo a vitalidade das 
células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento cerebral do feto. Encontrada 
em verduras, legumes, gema de ovo, carne magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (Vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da mamãe. 
Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e leveduras.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e problemas 
como a hipertensão e o diabetes gestacional, além de desconfortos como enjôos, can-
saço e prisão de ventre.

Humor

Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as ultimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói,
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciam nos gatos todo comportamento que detestam nos homens.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa 
e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir o 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, po-
rém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, 
dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, 
o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.
***
Harmonia

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver em har-
monia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há apenas um só 
diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos da melhor maneira 
possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando 
com o progresso de outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No entanto, se 
um ator se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da vida, bem como 
outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
As paixões ensinam a razão aos homens.

MISCELÂNEA Nota Fiscal Paulista atrai 
27% dos usuários dos 

serviços eletrônicos do 
Poupatempo

Um levantamento feito 
pela área de serviços ele-
trônicos do Poupatem-
po mostrou que um dos 
atendimentos mais procu-
rados no setor é relativo 
ao programa Nota Fiscal 
Paulista, da Secretaria da 
Fazenda. Aproximada-
mente 20% dos cidadãos 
que procuram os atenden-
tes querem consultar ou 
transferir os créditos gera-
dos das compras de merca-
dorias e 7% querem se ca-
dastrar para receber parte 
do imposto nas compras.
O e-poupatempo é um se-
tor do Programa Poupa-
tempo dedicado à presta-
ção de serviços públicos 
eletrônicos e, conseqüen-
temente, ajuda na promo-
ção da inclusão digital. 
São espaços com aten-
dentes capacitados para 
auxiliar os cidadãos que 
enfrentam dificuldade para 
navegar na internet a re-
solverem questões relati-
vas a serviços eletrônicos 
disponíveis na rede. No 
mês de março, o e-poupa-
tempo atendeu 451.4 mil 
cidadãos, e cerca de 135 
mil estavam em busca de 
informações sobre a Nota 
Fiscal Paulista, seja para 

transferir o saldo ou para 
cadastrar-se no sistema. 
O programa de devolução 
de créditos do Imposto so-
bre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) 
pode ser consultado via 
internet, sem sair de casa, 
mas há consumidores que 
não a usam ou não con-
seguem acessar sozinhos. 
Dentre os cidadãos que 
procuram o e-poupatem-
po para consultar a Nota 
Fiscal Paulista, destacam-
se os idosos, que demons-
tram satisfação em execu-
tar o serviço. “Eles ficam 
duplamente satisfeitos”, 
comenta Marilza Cristina 
Rissi, supervisora do 
e-poupatempo no Pou-
patempo Carapicuíba. 
“Além de conseguirem 
transferir o crédito para 
a conta corrente ou pou-
pança, eles também se 
sentem vitoriosos por 
superarem a dificuldade 
com o computador, com 
a ajuda dos nossos aten-
dentes.” A Secretaria da 
Fazenda oferece três as 
formas de utilização dos 
créditos: transferência 
para conta corrente, para 
conta poupança ou para 
pagamento do IPVA, esta 

última disponível apenas 
em outubro. Este mês, 
foram liberados mais R$ 
811 milhões de créditos da 
Nota Fiscal Paulista, ge-
rados a partir de compras 
feitas no primeiro semes-
tre de 2015. Os créditos do 
segundo semestre de 2015 
serão liberados em outu-
bro e os referentes às com-
pras realizadas no primei-
ro semestre de 2016 saem 
em abril de 2017. Confira 
como consultar os créditos 
da Nota Fiscal Paulista. O 
Poupatempo é um progra-
ma do Governo do Estado, 
executado pela Diretoria 
de Serviços ao Cidadão da 
Prodesp – Tecnologia da 
Informação, que, desde a 
inauguração do primeiro 
posto, em 1997, já prestou 
mais de 482 milhões de 
atendimentos. Atualmen-
te conta com 69 unida-
des instaladas na capital, 
Grande São Paulo, inte-
rior e litoral. Em 2015, 
o Poupatempo foi eleito 
pelo Instituto Datafolha o 
melhor serviço público de 
São Paulo. Em pesquisa 
anual de satisfação, rea-
lizada no mesmo ano, o 
Poupatempo obteve 97% 
de aprovação dos usuários.
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Campos do Jordão
Convention Center recebe 
Festival Internacional de 

Cervejas Artesanais

Após a abertura do segun-
do lote para o Festival In-
ternacional de Cervejas 
Artesanais – Slow Brew 
Brasil, em 25 de abril, 
mais de 660 ingressos já 
foram vendidos.  Esta é a 
terceira edição do evento, 
que este ano será realiza-
do no Campos do Jordão 
Convention Center, um 
dos mais modernos cen-
tros de eventos do País, 
entre os dias 18 e 19 de 
novembro. A degustação 
livre faz o grande diferen-
cial do Slow Brew Brasil. 
Restrito a um público se-
leto, composto por cinco 
mil pessoas que terão o 
privilégio de degustarem 
à vontade mais de 60 esti-
los de cervejas, o festival 
permite ainda que cada 
cervejaria apresente aos 
Slowers (assim denomi-
nado os apaixonados por 
cervejas artesanais) o seu 
Mestre Cervejeiro. Deste 

modo há a possibilidade 
dos Slowers conhecerem 
melhor o processo adota-
do para aquele rótulo pre-
ferido ou, até mesmo, de 
ter a sua cerveja servida 
pelo seu Mestre Cervejei-
ro. Além de um ambiente 
aconchegante e climatiza-
do, oferecido pelo Cam-
pos do Jordão Convention 
Center, onde os Slowers 
terão à sua disposição 
40 cervejarias brasilei-
ras e três convidadas da 
Europa, os participantes 
desfrutarão ainda de uma 
gastronomia específica da 
região, cuja responsabili-
dade será da chef Patrícia 
Dalle. Para Luiz Pado-
van, gerente Comercial 
do Convention Center, é 
extremamente gratificante 
receber a terceira edição 
do evento, no espaço con-
siderado um dos mais mo-
dernos centros de eventos 
do País. “O charme do 

município, com a hospita-
lidade que ele possui para 
receber turistas, aliados 
com a estrutura e tecnolo-
gia oferecidas pelo Cam-
pos do Jordão Conven-
tion Center farão do Slow 
Brew Brasil um sucesso”, 
conta. Para mais informa-
ções acesse slowbrewbra-
sil.com.br  ou facebook.
c o m / s l o w b r e w b r a s i l   
SERVIÇO Festival Slow 
Brew Brasil: degusta-
ção à vontade de mais de 
160 rótulos de cerveja 
Data: 19/11/2016 (sába-
do) Horário: 12h às 20h 
Sessão de Negócios Data: 
18/11/2016 (sexta-feira)  
Horário: 14h às 18h Jan-
tar com os Mestres Cer-
vejeiros Data: 18/11/2016 
(sexta-feira) Horário: 20h 
Contato: Erica Valério  
ericavalerio@grupodoria.
com.br / 11 3039-6098  
FONTE Campos do Jor-
dão Convention Center

Ricardo Cravo Albin fala  
sobre MPB na  

Boa Vontade TV 

A Boa Vontade TV en-
trevistou um dos maiores 
pesquisadores da Música 
Popular Brasileira, o jorna-
lista e musicólogo Ricardo 
Cravo Albin. A gravação 
ocorreu no Institu-
to que leva o nome 
do entrevistado.
Durante o bate-papo, Cra-
vo Albin relembrou sua 
infância em Salvador, na 
Bahia, e contou como 
a música entrou em sua 
vida, a ponto de fundar e 
dirigir o Museu da Ima-
gem e do Som (MIS). 
Além de escrever vários 
livros sobre diversos as-
suntos, ele formou-se 
em Direito, Ciências e 
Letras e tornou-se histo-
riador de MPB, produtor 
musical, produ-

tor de rádio e de 
televisão, críti-
co e comentarista.
O jornalista comentou 
também sobre a criação, 
em 1968, da Escola Bra-
sileira de Música Popu-
lar, que utilizava a música 
como ferramenta educa-
cional, e falou da funda-
ção do Instituto Cravo 
Albin, em 2001, uma das 
grandes conquistas de 
sua carreira profissional. 
Entusiasta da músi-
ca, ele também criou o 
Dicionário Cravo Albin da 
Música Popular Brasileira, 
com cerca de doze mil ver-
betes e em constante atu-
alização. A versão on-line 
é uma obra de referên-
cia para os estudiosos da 
Música Popular Brasilei-

ra. Entre os biografados, 
consta o compo-
sitor Paiva Netto, 
com sua vida, da-
dos artísticos e dis-
cografia destacados.
A entrevista na íntegra será 
veiculada nesta quarta-fei-
ra (27/4), às 22h, com re-
apresentação no sábado 
(30/4), às 20 horas, pela 
Boa Vontade TV nos canais 
20 SKY, 212 Oi TV e 45.1 
TV aberta digital em São 
Paulo/SP, além de outras 
regiões do país. Confi-
ra a abrangência com-
pleta pelo site www.
b o a v o n t a d e . c o m / t v. 
Saiba mais: http://www.
boavontade.com/noti-
cias/jornalista-ricardo-
cravo-albin-rei tera-a-
mor-musica-brasileira

Família unida  
vence tudo!

Vivemos hoje com a im-
pressão de que o tempo 
passa cada vez mais rápi-
do, com os muitos com-
promissos reunir a famí-
lia é um desafio cada vez 
maior. São muitos os mo-
tivos que podem levar a 
contendas ou discussões; 
podem afastar, ao invés de 
unir, pais e filhos, um casal, 
um lar. Todos esses confli-
tos podem custar o afasta-
mento de quem se ama, a 
falta de diálogo e de tempo 
para ser e viver família. 
Como então encontrar 
tempo, disposição e for-
ça para lutar pela união 
familiar, para viver in-
tensamente o Amor Fra-
terno e fortalecimento 
dos laços familiares? É 
preciso considerar que o 
diálogo e o afeto consti-
tuem preciosos presen-
tes que podemos oferecer 
uns aos outros, na sagra-
da convivência familiar. 
Por isso, celebrando Dia 
Internacional da Famí-
lia, a Religião de Deus, 
do Cristo e do Espíri-
to Santo, promove o 
Encontro Ecumênico 

Família — Um presente de 
Deus, que ocorrerá no dia 
15 de maio, domingo, às 
10 horas, em Divinópolis/
MG e São José dos Cam-
pos/SP, com o tema “Fa-
mília unida vence tudo!”. 
O ponto alto da programa-
ção será a realização da 
poderosa Corrente Ecumê-
nica de Prece em favor de 
todas as famílias, para que 
juntas possam encontrar 
em Deus a sabedoria para 
encontrar sua felicidade, 
sua união. Afirmou Jesus: 
“tudo é possível àque-
le que crê” (Evangelho, 
segundo Marcos, 9:23). 
Eleve ao Divino Mestre a 
sua súplica, pelo bem de 
sua família, e receba de 
Deus o alento e a força de 
que necessita para perse-
verar na luta pela união 
de sua família. Seja qual 
for o dilema ou conflito, 
a prece nos ajuda a agir 
com segurança, compre-
ensão e acerto.  Confie 
no poder da oração e en-
contre as soluções para 
superar todos os desafios! 
O encontro ocorre-
rá nas Igrejas Ecumê-

nicas da Religião de 
Deus, do Cristo e do Es-
pírito Santo. Confira os 
l o c a i s :
Divinópolis/MG — Rotary 
Clube – Casa do Rotaria-
no, avenida Antônio Olím-
pio de Moraes, 1970, Santa 
Clara. Informações, ligue: 
0300 -10 07 940 (custo de 
ligação local + impostos).
São José dos Campos/
SP — Igreja Ecumênica 
da Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito San-
to, avenida Tenente Né-
vio Baracho, 429, jardim 
Bela Vista. Informações, 
ligue: (12) 3909-2113.
Religião de Deus, do Cristo 
e do Espírito Santo na mídia
Site – www.reli-
g i a o d e d e u s . o r g 
Boa Vontade TV (canal 196 
Claro/NET e 212 na OI TV)
Super Rede Boa Vontade 
de Rádio – 940 e 1230 AM 
Programa O Po-
der da Fé Realizan-
te! (canal Terra Viva)
De segunda a sexta-feira, 
das 7 às 7h30 (frequên-
cia: 1.360 MHz; satélite: 
Star One C-2, polariza-
ção descida: horizontal).

Tônus divino da  
maternidade

Inicio estas linhas pedin-
do a Maria Santíssima, 
a Excelsa Mãe de Jesus, 
o Cristo Ecumênico, o 
Divino Estadista, que 
leve aos corações huma-
nos o sublime conforto 
do seu espírito materno. 
É o acolhimento universal 
que faz brilhar o elevado 
conceito de família que nos 
deve reger. E que ampare 
os povos da Terra, guian-
do-os na direção da Paz.
Dia das Mães! Quero sau-
dá-las e assim homenagear 
as mulheres, porque quem 
forma a pátria são elas. Al-
gumas, que me dão a hon-
ra de sua leitura, podem 
argumentar: “Mas eu não 

sou mãe”. Não é?! 
Ora, toda mulher traz 
dentro de si o tônus di-
vino da maternidade. 
Quantas não possuem 
filhos e, no entanto, 
suas Almas são preen-
chidas pelo amor de 
dedicar-se ao próxi-
mo ou mesmo a uma 
Obra como a Legião da 
Boa Vontade? O 
que é a LBV se-
não uma grande mãe?
Mãe, família e nações
Nenhuma instituição es-
tável se sustenta e cres-
ce sem mulheres está-
veis, decididas, porque 
aprenderam a sublimar 
os seus mais íntimos 

sofrimentos, transfor-
mando-os em signifi-
cativas realizações em 
prol da Humanidade, 
segundo o exemplo de 
Maria Santíssima.
Aqueles que querem des-
valorizar o sentido da 
família não sabem o que 
estão fazendo. O clã primi-
tivo foi o primeiro núcleo 
familiar. Dele se formaram 
as comunidades e surgiu a 
sociedade. Como querer o 
fortalecimento das na-
ções se não respei-
tarmos as famílias?
José de Paiva Netto ― Jor-
nalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com 
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Comércio perde mais de 
mil empregos na região de 

Taubaté em fevereiro

Secretaria de Meio  
Ambiente de Taubaté  

realiza 1ª Gincana Ecológica 
em Taubaté

O comércio varejista na 
região de Taubaté fechou 
1.061 postos de traba-
lho em fevereiro deste 
ano, resultado de 3.131 
admissões contra 4.192 
desligamentos. Em 12 
meses, foram eliminados 
2.985 empregos com car-
teira assinada no setor, 
o que levou a um recuo 
de 2,8% do estoque total, 
que atingiu 101.779 traba-
lhadores formais no mês. 
Os dados recebidos pelo 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Taubaté e região) são da 
Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Es-
tado de São Paulo (PESP), 
da FecomercioSP, elabo-
rada com base nos dados 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, por 

A Secretaria de Meio Am-
biente promove a 1ª Gin-
cana Ecológica de Tauba-
té. Foram elaborados sete 
desafios com o objetivo 
de promover o exercício 
da cidadania e reflexão so-
bre questões ambientais.
Para participar, os inte-
ressados devem formar 
equipes compostas de 20 
a 40 pessoas e inscrevê
-las no site www.taubate.
sp.gov.br, preenchendo o 
formulário disponível na 
página, no período de 
02/05 a 10/05. Pessoas 
de todas as idades podem 

meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) e o impacto 
do seu resultado no esto-
que estabelecido de traba-
lhadores no Estado de São 
Paulo, obtido com base 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).
Sete das nove atividades 
analisadas apresentaram 
queda na ocupação formal 
em fevereiro no compara-
tivo com o mesmo mês de 
2015. As mais expressivas-
foram observadas nos seg-
mentos de concessionárias 
de veículos  (-12,3%) e 
de lojas de eletrodomés-
ticos e eletrônicos e lojas 
de departamento (-8,4%). 
Por outro lado, os seto-
res de supermercados 
(2,4%) e de farmácias e 
perfumarias (0,2%) foram 

participar mobilizar esco-
las, grupos organizados, 
crianças, jovens e adultos 
para executarem ações 
ecológicas que deverão 
ser cumpridas de 10/05 a 
31/05. Cada um dos desa-
fios cumpridos será pon-
tuado e as três melhores 
equipes serão premiadas 
com passeios ecológi-
cos que possibilitem la-
zer, integração e recrea-
ção com uma atividade 
ao ar livre conduzida por 
educadores qualificados.
Os sete desafios consis-
tem em: arrecadação de 

os únicos que apresen-
taram alta no estoque de 
trabalhadores no período. 
A pesquisa é segmen-
tada em 16 Delega-
cias Regionais, entre 
elas Taubaté - compos-
ta por 39 municípios. 
Para o presidente do Sin-
covat, Dan Guinsburg, o 
nível de emprego está di-
retamente relacionado ao 
desempenho de vendas dos 
estabelecimentos comer-
ciais. “Percebemos que o 
lojista procurou enxugar 
suas despesas ao máxi-
mo, mas chega em um 
momento que a demissão 
acaba sendo inevitável. O 
consumidor continua 
com medo desse cená-
rio econômico e com-
prando somente o ne-
cessário”, comenta Dan.

matérias recicláveis, a 
organização de um even-
to sustentável, um desfile 
de roupas confecciona-
das com matérias reciclá-
veis, gravação de vídeo 
ou apresentação de teatro 
ou paródia com tema am-
biental, criação de masco-
te e/ou bandeira símbolo 
e grito de guerra da equi-
pe, uma prova de conhe-
cimentos relacionados 
às questões ambientais e 
apresentação de um pla-
no de ação para solucio-
nar um problema iden-
tificado na comunidade.


