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A GAzetA dos Municípios

Seletiva define equipes 
de Ciclismo Speed de 

Pindamonhangaba

Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer da Pre-
feitura de Pinda realizou 
a Seletiva de Ciclismo 
Speed, para definir as 
equipes que representarão 
a cidade nas competições 
mais importantes, como 
Jogos Regionais, Jogos 
Abertos e outras.A seletiva 
foi realizada na Estrada da 

Pedreira Anhanguera, com 
tempo de 1h30 + 1 volta. 
A equipe masculina ficou 
formada pelos atletas: 
João Paulo Ferreira de As-
sis, Eder Camargo Marce-
lino de Amorim, Marcello 
Medeiros Cardoso, Luiz 
Gustavo B. de Oliveira, 
Edson Rodrigues de La-
cerda, Marcelo Gonçalves 

Leandro, Paulo Henrique 
de Oliveira, Rafael Pereira 
Joana, Everton Carvalho, 
RicardoVenturelli Gon-
çalves, Carlos Eduardo 
Sassaki e Pedro Ramon D. 
Ferreiro. A equipe femini-
na será formada por Lucie-
ne Silva, Camila Caetano 
Silva e Francine Almeida 
Santana.

Taubaté recebe 4º Festival 
Internacional de Teatro de 

Sombras

Novidade deste ano são as 
atrações na zona rural da 
cidade. Taubaté recebe o 
4º Festival Internacional 
de Teatro de Sombras de 
24 de abril a 5 de maio. 
Além do Teatro Metrópo-
le, as apresentações se es-
tendem para a zona rural 
do município e para cida-
des vizinhas como Pin-
damonhangaba, São Luiz 
do Paraitinga, Tremem-
bé, Natividade da Serra, 
Lagoinha e São José dos 

Campos. As atrações são 
gratuitas. O festival será 
realizado pelos diretores 
Ronaldo Robles e Silvia 
Godoy, integrantes da Cia 
Quase Cinema e levará 
espetáculos para adultos 
e crianças. A cerimônia de 
abertura oficial será no dia 
28 de abril (sexta-feira), às 
19h30, no Teatro Metró-
pole. Antes da cerimônia, 
em dois horários, às 9h30 
e 14h30, será apresentado 
o espetáculo “Tutu vin-

do da Holanda”. O even-
to tem como objetivos 
a formação de público, 
fomento ao teatro, com-
partilhamento da pesqui-
sa nesta área (através de 
seminário e intercâmbio 
entre os artistas nacionais 
e internacionais) e capa-
citação de novos artistas 
através de residência artís-
tica internacional. Confira 
a programação completa 
no site: www.ciaquaseci-
nema.com.

Gol do Futuro está com 
inscrições abertas no 

Quiririm

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté está 
com turmas abertas para o 
projeto Gol do Futuro, no 
campo do distrito de Qui-
ririm.
As aulas acontecem todas 
as terças e quintas-feiras, 
das 16h às 17h30, para 
adolescentes de 15 a 17 
anos; e as sextas-feiras, 
das 14h às 15h, para crian-
ças de 7 a 10 anos.
O Gol do Futuro é um 
subprograma do Comum

-Unidade em Ação, que é 
baseado nos fundamentos 
da modalidade futebol de 
campo, onde o objetivo é 
proporcionar a vivência 
cultural e esportiva.
Os interessados em se 
inscrever devem ir até o 
local e horário indicado 
e procurar pelo professor 
Reinaldo Xavier. Para sa-
ber os locais e horários do 
Gol do Futuro, em outras 
regiões da cidade, entre no 
link: http://www.taubate.

sp.gov.br/gol-do-futuro/.
O campo do Quiririm fica 
na Avenida 9 de Julho, s/n.
Reinaldo Xavier 
O ex-centroavante, que é 
professor do projeto no 
Quiririm, passou por Co-
ritiba, Taubaté, Palmeiras, 
Juventus, Atlético Minei-
ro, Bahia, São Bento de 
Sorocaba, Grêmio, Bangu, 
Oriente Petrolero, Portu-
guesa Santista, Figueiren-
se e Internacional de Li-
meira.

Xadrez de Pinda se 
destaca em competição 

em Lorena

Enxadristas de Pindamo-
nhangaba participaram 
no último domingo, da 3ª 
etapa do XVIII Circuito 
Vale-paraibano de Xadrez, 
realizado em Lorena.
O destaque da com-
petição foi a jogadora 
Mariana que, além de 
conquistar o 1º lugar na ca-
tegoria feminino, ficou em  
4º lugar na classificação 
geral do torneio. Pindamo-

nhangaba participou com 
12 atletas, conquistando 
medalha de ouro em três 
categorias, sendo elas: Ab-
soluto: Gieds Cabral; Fe-
minino: Mariana Lemes; 
e Veterano: Manoel Eufrá-
sio.
Vale destacar ainda a 
expressiva participa-
ção dos atletas da me-
lhor idade, que foram  
acompanhados pela gesto-

ra Ana Rosa Marcondes, 
competindo na Categoria 
Veterano, obtendo ótimos 
resultados e desempenhos.
A competição contou 
com a participação de 
38 jogadores de diversas 
cidades do Vale do Para-
íba e também da grande  
São Paulo. A próxima eta-
pa do circuito está marca-
da para o dia 6 de maio, 
em São José dos Campos.
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EXPEDIENTE
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.

Tremembé receberá
R$ 450 mil para asfalto 

na Avenida dos Ipês
na Flor do Vale

Nesta semana, a prefeitu-
ra de Tremembé, assinou 
um convênio de R$ 450 
mil para a realização de 
melhorias no bairro Flor 
do Vale. O montante será 

investido em obras de in-
fraestrutura urbana (pavi-
mentação) da Avenida do 
Ipês. A assinatura do con-
vênio ocorreu em evento 
no Palácio dos Bandeiran-

tes, em São Paulo. Com a 
liberação da verba a Pre-
feitura de Tremembé ini-
cia o trâmite para licitar 
e contratar a empresa que 
efetivará as obras.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 133, Termo nº 6534
Faço saber que pretendem se casar BRUNO ANDERSON RAMOS e ANY CA-
ROLINY APARECIDA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé - SP, nascido em 12 de maio de 1993, de profissão oleiro, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço do contraen-
te, filho de WESLEY ANDERSON RAMOS, falecido em Taubaté/SP na data de 
30 de agosto de 1995 e de ISABEL CRISTINA DA SILVA CARDOSO, falecida 
em Tremembé/SP na data de 28 de setembro de 2002. Ela é natural de Tremem-
bé - SP, nascida em 4 de novembro de 1998, de profissão autônoma, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Estrada Quatro, nº 700, Assentamento 
Conquista, filha de LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS, de 35 anos, nas-
cida na data de 7 de dezembro de 1981, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Ourinhos/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 133, Termo nº 6535
Faço saber que pretendem se casar ALEX ALVES TENORIO e THAINA CRIS-
TINA DA SILVA ABREU, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 31 de janeiro de 1986, de profissão operador de empi-
lhadeira, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Benedito de 
Oliveira Vargas, nº 17, Centro, filho de ISAAC ALVES TENORIO, de 57 anos, 
nascido na data de 15 de outubro de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/
SP, natural de Recife/PE e de MARIA BENEDITA DE BRITO TENORIO, de  
55 anos, nascida na data de 22 de novembro de 1961, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 7 
de julho de 1995, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de APARECIDO DOS SANTOS 
ABREU, residente e domiciliado em Caçapava/SP, natural de Caçapava/SP e de 
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, de 59 anos, nascida na data de 8 de janeiro 
de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ

Coordenador de Restaurante
Operador de Micro-Trator

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o inte-
resse em cadastrar vagas aber-
tas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@
gmail.com

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 130, Termo nº 6529
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA e ANDREA 
CORREIA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Brotas - SP, nasci-
do em 31 de julho de 1966, de profissão funcionário público estadual, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, 
KM 140, Caixa Postal 31, Una, filho de ARTHUR DE ALMEIDA, de 77 anos, 
nascido na data de 21 de abril de 1939, residente e domiciliado em Itirapina/SP, 
natural de Ibitiúva/SP e de ANA DE SOUSA ALMEIDA, de 78 anos, nascida na 
data de 17 de outubro de 1938, residente e domiciliada em Itirapina/SP, natural 
de Colina/SP. Ela é natural de Garça - SP, nascida em 18 de novembro de 1975, 
de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mes-
mo endereço do contraente, filha de WALDEMAR CORREIA, falecido em Rio 
Claro/SP na data de 21 de setembro de 2014 e de AMÉLIA LOPES CORREIA, 
de 67 anos, nascida na data de 11 de dezembro de 1949, residente e domiciliada 
em Rio Claro/SP, natural de Presidente Alvares/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 131, Termo nº 6531
Faço saber que pretendem se casar THIAGO KOMOTO LOSITO e CAMILA 
GUIMARÃES TERRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo - SP, nascido em 3 de janeiro de 1987, de profissão arquiteto, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho 
de HELIO RUBENS LOURENÇO LOSITO, de 70 anos, nascido na data de 20 
de outubro de 1946, residente e domiciliado em São Paulo/SP, natural de São 
Paulo/SP e de ELSA KAZUE KOMOTO LOSITO, de 65 anos, nascida na data 
de 29 de agosto de 1951, residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural de 
Ribeirão Pires/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 28 de fevereiro 
de 1989, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente e domici-
liada na Rua Gulnara Lobato de Moraes, nº 234, Jardim dos Eucaliptos, filha de 
GONÇALVES TERRA, de 66 anos, nascido na data de 3 de novembro de 1950, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Pitangueiras/SP e de MA-
RILÍ DINORÁ GUIMARÃES TERRA, falecida em São José dos Campos/SP 
na data de 27 de novembro de 2014. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 132, Termo nº 6532
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO FRÓES e GISLAINE FERNAN-
DA VELARDO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé 
- SP, nascido em 17 de fevereiro de 1971, de profissão motorista, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado na Rodovia Pedro Celete, nº 1700, Aterrado, 
nesta cidade, filho de VICENTE FRÓES e de ROSALINA FERREIRA FRÓES, 
residentes e domiciliados Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 31 de maio de 1982, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de WALMIR VIEIRA VELARDO, de 57 anos, nascido na data de 25 de março 
de 1960, residente e domiciliado em São Paulo/SP, natural de Ribeirão Pires/
SP e de VILMA DO AMARAL VELARDO, de 56 anos, nascida na data de 12 
de março de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São 
Paulo/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 131, Termo nº 6530
Faço saber que pretendem se casar CARLOS EDUARDO MAIA ALVARENGA 
e SIMONE MOREIRA DE MOURA, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé - SP, nascido em 23 de março de 1987, de profissão 
auxiliar geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo ende-
reço da contraente, filho de CARLOS EDUARDO ALVARENGA, falecido em 
Tremembé/SP na data de 22 de setembro de 2002 e de MARGARETE MAIA 
ALVARENGA, de 50 anos, nascida na data de 27 de junho de 1966, residente e 
domiciliada Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - 
SP, nascida em 18 de fevereiro de 1985, de profissão do lar, de estado civil soltei-
ra, residente e domiciliada na Rua Taubaté, nº 566, fundos, nesta cidade, filha de 
JONATO DE MOURA, de 81 anos, nascido na data de 18 de outubro de 1935, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Caçapava/SP e de NADIR 
RABELO MOREIRA DE MOURA, de 61 anos, nascida na data de 26 de julho 
de 1955, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Monteiro Lobato/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

AJUDANTE DE MARCENEI-
RO
CONFEITEIRO
MAITRE
CARPINTEIRO
COZINHEIRO – EXP. EM 
REDE HOTELEIRA
ENCARREGADO DE MANU-
TENÇÃO – ÁREA DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL
ENCARREGADO DE LIMPE-
ZA
PROJETISTA DE MÓVEIS – 
COM PROMOB
ESTAMPADOR – COM EXPE-
RIÊNCIA
GARÇOM
GERENTE DE RESTAURANTE
MECÂNICO DE EMPILHA-
DEIRA
MECÂNICO DE REFRIGERA-
ÇÃO
MEIO OFICIAL DE COZINHA
PIZZAIOLO
TÉCNICO DE AR CONDICIO-
NADO AUTOMOTIVO
SERRALHEIRO DE ALUMI-
NIO
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO
TUTOR – CURSO DE EDUCA-
ÇÃO FÍSICA
TUTOR – CURSO DE ESTÉ-
TICA E EMBELEZAMENTO 
PESSOAL
PROMOTORA DE VENDAS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
OVERLOQUISTA

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDE-
REÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
Horário de atendimento ao públi-
co: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-
6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.
sp.gov.br

Miscelânea
Curiosidades

Qual é a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoa que acha que verduras, legumes e hortaliças são a mes-
ma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas diferenças entre estes 
tipos de alimentos. 
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar alimentos 
verdes, como folhas, entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte 
deste grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o re-
polho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verduras 
são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Tratam-se de alimentos 
salgados dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e as lentilhas. Outros frutos que fazem parte deste grupo são o 
pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as verduras e 
os legumes, Tratam-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser chamados 
de hortaliças, todos os alimentos produzidos para consumo familiar ou em larga 
escala. Os legumes e verduras são extremamente importantes para uma alimenta-
ção saudável. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Além disso, apresentam 
poucas calorias e muita água. Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam 
formadas de água. Estes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo 
B, potássio, cálcio, ferro e magnésio. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargos, 
tomates, couve-flor, brócolis, etc.
***
As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o 
processo de envelhecimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante, reforça os 
vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, responsáveis pela toxina e pelo aspecto 
jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias de jabuticaba é a dose ideal. Você 
também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela noite. 
A mulher, só de “butuca”, ouve-o repetir várias vezes o nome da outra. Na manhã 
seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma égua que estou botando a maior fé na 
corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara mais 
fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar com 
você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Se você se acha horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte e não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a certeza de 
que ela não vá se levantar).
***
Sorria agora, pois ma velhice não terás dente!
Não ligue pra vida, pois ela não tem telefone!
Não pare pra pensar, pense andando!
E se o sonho acabou, não desanime, na padaria da esquina tem muito mais sonhos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os me-
lhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encon-
tra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura exata que as Leis da 
Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos 
compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, 
aquelas outras que não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, 
afim de que aprendemos a compreender. Recordemos: Nos campos da convivência 
é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge 
como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um 
enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece, 
cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio 
do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus 
consegue tudo em todos. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar a alguém, 
observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, 
pois, se quisermos ser abençoados.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria 
sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo es-
colher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não 
têm vida própria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser apren-
dido. Não tem nada a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está 
relacionado à sensação de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até 
Jesus, aqui na Terra, teve seu calvário para depois, ressuscitar.

Pensamentos, provérbios e citações

Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior glória.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

Fundo Social de Solidariedade 
de Taubaté inicia Campanha 

do Agasalho em Taubaté
Com a proximidade do in-
verno, o Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta), mais uma vez se 
mobiliza na arrecadação 
de roupas novas ou em 
bom estado para ajudar 
aos mais necessitados. A 
Campanha do Agasalho de 
2017 tem início na próxi-
ma terça-feira, dia 18 de 
abril, com término no dia 
30 de junho.
As doações podem ser fei-
tas nos seguintes postos de 

coleta: Cartório de Imó-
veis; ABC Transportes; 
ACIT; COTET; Depósito 
Cardoso; 5º Batalhão; Es-
cola Dinâmica; Objeti-
vo Junior I e II; Bases do 
Corpo de Bombeiros; CA-
VEX; Colégio Jardim das 
Nações; Prolim; Colégio 
Balbi; BASIC; Escola Es-
paço Mágico I e II; SEST 
SENAT; Escola Municipal 
SEDES; Taubaté Country 
Club; Câmara Municipal; 
SESI; SENAI; Sindicato 

do Comércio; Indústria 
Omnium Plastic; Empresa 
Orthoprite Taubaté; Otor-
rino Centro; Supermerca-
do Shibata, Supermercado 
Itambé, Dipark, Escola de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo; SENAC; Farma 
Ética e SICOOB.
Todo o material arrecada-
do passará por uma tria-
gem e será encaminhado 
para as instituições e co-
munidades carentes do 
município.


