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“Vamos dar uma pausa
na correria frenética ditada 
por nossos compromissos. 
Vamos aprender a dar um 
tempo, a desligar o celular”
Papa Francisco, em sua primeira cerimônia do Angelus, na 
Praça São Pedro, no Vaticano, após sua internação e cirurgia.
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“Estaremos de 
volta em breve, 

se Deus quiser. O 
Brasil é nosso!”

Jair Bolsonaro, pelo Twitter, publicando foto de sua internação 
para tratar de uma obstrução intestinal. O presidente teve alta 

no dia 18 de julho e não precisou de procedimento cirúrgico.

“A realização de eleições, na 
data prevista na Constituição, é 

pressuposto do regime democrático. 
Qualquer atuação no sentido de 
impedir a sua ocorrência viola 

princípios constitucionais e con¬gura 
crime de responsabilidade.” 

Luis Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e
presidente do Tribunal Superior Eleitoral em nota rebatendo a frase do 

presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de não haver eleições em 2022.

“POR PREVENÇÃO,
FIZ MAIS UM TESTE DE COVID

E O RESULTADO, INFELIZMENTE,
FOI POSITIVO”

Joao Doria, governador de São Paulo, anunciando
sua segunda infecção pela Covid-19.
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Cidade Águia ddo Vale do Paraíbba,,Cidade Águia do Vale do Paraíba, 
Em pleno voo bbuscando as alturras,Em pleno voo buscando as alturas,
Sempre ampliaando visões Futurras,Sempre ampliando visões Futuras,

Mostrando à Nação iinovador Progressso!Mostrando à Nação inovador Progresso!
Gigantes conquistas, um fflflf orescer constannte,Gigantes conquistas, um florescer constante,

Um sonhar concreto ffafaf z que siga avannte!Um sonhar concreto faz que siga avante!
No teu DNA, leio vida e sucessso!No teu DNA, leio vida e sucesso!

Também somos partte deste teu cresccer,r,rTambém somos parte deste teu crescer,
Contigo fafaf zemos caminho e histórria!Contigo fazemos caminho e história!

O Instituto São José tem a sua trajetórria,O Instituto São José tem a sua trajetória,
95 Anos nesste abençoado chão!95 Anos neste abençoado chão!

Segue o Instituto o Saber ampliando,Segue o Instituto o Saber ampliando,
Com AMOR, OS JOSSEENSES formanddo!Com AMOR, OS JOSEENSES formando!

“Educação éé coisa do coraçãão!”“Educação é coisa do coração!”
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