
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOSPágina  3 15 de Junho 201115 de Junho  2011

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 15/06/2011
Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital
Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida
Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste
jornal.

Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

O Restaurante La Gália
está com uma ação para
comemorar os seus 14
anos de funcionamento:
Festival da Carne
Exótica.Durante o mês de
junho, os clientes poderão
saborear as delícias em
carnes exóticas e
culinária gaulesa com
toques e sabores da
cozinha internacional que
tanto se consagraram nas
montanhas, por preço
promocional R$ 58,00/
pessoa.Abrindo a
refeição, a Salada Gaulesa

aumentando ainda mais o
apetite para as opções de
pratos principais que os
clientes poderão
escolher: Javali assado a
Obelix com molho de
ervas finas; Avestruz
grelhada ao molho
 poavre; Coelho à
caçadora com molho de
v i n h o
tinto; Faisão assado ao
molho de olivas e
Bacalhau grelhado à moda
Gália e. para fechar, Crepe
Suzette com recheio de
frutas vermelhas e sorvete

de creme, de
sobremesa.Festival da
Carne Exótica compõe
refeição com entrada + 1
prato principal +
sobremesa, não incluso
bebida e taxa de
serviço, sendo válido
apenas para reservas
antecipadas. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-2993
ou pelo e-mail
info@lagalia.com.brLa
Gália fica na Av. Macedo
Soares, 340 – Shopping
Cadij – Vila Capivari

La Gália promove
Festival da Carne

Exótica

A Cozinha da Montanha
abre no dia 10 de junho e
estende até 07 de agosto
mais uma edição da
Temporada Gastronômica
de Inverno, reunindo em
pratos sabores e segredos
dos temperos da
estância.Inspirados pelo
tema da 42ªedição do
Festival de Inverno de
Campos do Jordão, os
chef, dos 25 restaurantes
participantes, elaboraram
pratos que reúnem entre
os ingredientes Truta, 
mel, cravo da índia,
laranja, vinho, abacate,
cream cheese, reforçando
e enriquecendo a culinária

local.Dentre os destaques
dessa edição estão
Bacalhau Grelhado e
Arroz com Pinhões (La
Gália); a Truta Arco Íris
(Matterhorn); o
Polpetone de Truta ao
Molho de Beterraba,
Estragão e Mel
(Ecoparque); e também a
sobremesa  Strudel de
Banana com Sorvete de
Iogurte do (Bia
Kaffee).Durante os 61
dias da Temporada
Gastronômica, os clientes
que forem aos 25
restaurantes associados e
pedir o prato da
Temporada e pagarem

com o cartão
patrocinador, ganharão
um Brinde Gourmet.A
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes da cidade
como a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).

Temporada
Gastronômica dá mais

sabor ao inverno
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P i n d a m o n h a n g a b a
realizou na última sexta-
feira, 10 de junho, uma
Audiência Pública para
debater a LDO (Lei de
D i r e t r i z e s
Orçamentárias) para o ano
de 2012. O evento foi
aberto e toda a população
pode participar.O
secretário de Finanças da
Prefeitura, Domingos
Geraldo Botan, fez uma
explanação completa
sobre o projeto da LDO –
2012 e enfatizou os
princípios estabelecidos
em leis e as estimativas
de receitas e despesas. O
documento está na

Câmara para análise dos
parlamentares.Diversos
secretários municipais e
v e r e a d o r e s
compareceram ao
evento.A Secretária de
Saúde, Ana Emilia Gaspar,
afirmou que o repasse da
secretaria será destinado,
principalmente, à
manutenção dos postos de
saúde para manter o
atendimento médico tanto
emergencial quanto
rotineiro (consultas e
exames).A Secretária de
Educação, Bárbara Zenita
França Macedo, informou
que em 2012 duas novas
escolas deverão ser

construídas e
entregues.Em seguida, o
vereador Jânio Ardito
Lerário, que presidiu a
sessão, informou a todos
que, após a Audiência
Pública, a sequência da
tramitação da LDO na
Câmara acontecerá nas
seguintes datas:
dia 15 de junho é o prazo
máximo para os
vereadores apresentarem
as emendas à Comissão
de Finanças, que tem até
dia 17 para emitir seu
parecer. A votação deverá
ocorrer no dia 20 de
junho ou até o final do
mesmo mês.

Prefeitura de Pinda e
Câmara discutem

investimentos para o ano
de 2012

A Prefeitura de
Pindamonhangaba e a
Procuradoria do Estado
de São Paulo assinou no
dia 14 de junho, às 16
horas, no gabinete do
prefeito João Ribeiro, o
termo de cessão das áreas
do Parque da Cidade e do
Parque da Juventude ao
município.O documento
será assinado pelo
prefeito João Ribeiro e
pelo procurador do
Estado, além de contar
com rubricas da vice-
prefeita, Myriam
Alckmin; e do secretário
municipal de
Planejamento, Maurício
Marcondes.Sobre o
processo O processo
ocorre desde dezembro
de 2005, quando o
governador Geraldo
Alckmin e o prefeito João
Ribeiro assinaram o
termo de intenção de
cessão das terras à
Prefeitura. Nestes sete
anos foram realizadas

muitas ações e a última
delas foi a aprovação por
unanimidade do projeto
de Lei 5.159, que autoria
a Prefeitura e o estado a
assinar os termos e lavrar
em cartório.Parques da
Cidade e da Juventude
O prefeito João Ribeiro
disse que o objetivo da
Prefeitura é transformar
os locais em pontos
estratégicos de lazer,
cultura, esportes e
recreação.”Para o Parque
da Cidade vamos montar
um espaço de
entretenimento, cultura e
lazer. Atualmente o local
já recebe a feira
agropecuária da Expovap,
além de outras atividades
da Prefeitura e seus
parceiros.  No Parque da
Juventude os planos
incluem melhorias nas
pistas de motocross,
k a r t c r o s s ,
aeromodelismo, e outros
benefícios. Hoje o local
mantém um aeroclube e

sedia importantes
competições de esportes
radicais”.O prefeito ainda
comentou que os parques
vão atender anseios da
população, oferecer uma
variedade de atividades de
cultura, esporte, lazer, e
também de economia,
dentre outros.João
Ribeiro enalteceu a
parceria com o Governo
do Estado e diversos
órgãos envolvidos no
processo. “O governador
Geraldo Alckmin e toda
sua equipe da secretaria de
Agricultura e
Abastecimento estão de
parabéns, bem como a
diretoria da APTA e todos
os pesquisadores do pólo
regional, o Itesp, a Câmara
Municipal, e todos que
nos apóiam nesta questão.
Temos ótimos planos para
os parques e vamos
continuar buscando
parceiros com vários
órgãos e instituições”,
concluiu.

Prefeitura de
Pindamonhangaba

recebe áreas do Parque
da Cidade e Parque da

Juventude

A partir do dia 18 de junho,
estará aberta ao público a
exposição “Traços e
Retratos de Clodovil
Hernandes”, no Sobradão
do Porto, em Ubatuba. A
exposição será realizada
pela Prefeitura de
Ubatuba, através da
Secretaria de Turismo, em
parceria com o Instituto
Clodovil, em homenagem
a esta figura
nacionalmente conhecida
e que, apaixonado pelas
belezas naturais de

Ubatuba, tanto divulgou o
nome da cidade por todo
o Brasil.A exposição
a p r e s e n t a r á
retratos do artista e de seu
acervo pessoal
 pintados por
renomados artistas,
cedidos à exposição por
seu espólio, além de
aquarelas pintadas
 por ele cedidas
pelo acervo permanente
do Instituto
Clodovil Hernandes.A
abertura da exposição

acontecerá no dia 17 de
junho, dia em que se
comemoraria os 73 anos
de vida de Clodovil.
Haverá um coquetel para
autoridades e convidados,
a partir das 20h, no
Sobradão do Porto. Para
a visitação pública, a
e x p o s i ç ã o
estará aberta entre os dias
18 e 26 de junho.A
exposição conta com a
colaboração da Fundart,
montagem e ambientação
de Meg Ramos.

Prefeitura de Ubatuba
apresenta exposição em
homenagem a Clodovil

A Fundart (Fundação de Arte
e Cultura de Ubatuba),
promove de 29 de junho a 3
de julho a 88ª Festa de São
Pedro Pescador. O evento,
que acontecerá na Praça de
Eventos, na Avenida Iperoig,
reunirá shows musicais,
manifestações artísticas da
cultura caiçara, como xiba,
congada, folia de reis, dança
da fita, procissão de canoas
noturno, corrida de canoas,
quadrilhas, culinárias diversas
e a famosa tainha assada.
Nesta edição da festa o
grande show de
encerramento será o
lançamento do DVD Tributo
a Elpídio dos Santos, com o
grupo Paranga, de São Luiz
do Paraitinga, Gabriel Sater,
Mariana Belém e Fafá de
Belém. A programação da 88ª
Festa de São Pedro Pescador
será a seguinte: 29 de junho
– quarta-feira 15h00 –
Procissão terrestre e marítima
de São Pedro Pescador
16h30 – Missa na Igreja
Matriz 19h00 – Procissão do
Mastro de São Pedro e
Procissão de Canoas(com a
intronização da imagem de
São Pedro na Festa)19h30 –
Benção e Abertura da Capela
de São Pedro Pescador20h00
– Abertura Oficial com a
Banda Sinfônica “Lira Padre
Anchieta”20h30 – Premiação
dos Barcos da Procissão de
São Pedro21h00 – Concurso
“Rainha dos Pescadores” e

premiação22h00 – Show com
a Banda “São Paulo
Show”30 de junho – quinta-
feira12h00 – Abertura das
Tendas de alimentação19h00
– Show com a Banda
“Complexo B”19h30 – Show
com a Banda “Só
Alegria”20h00 – Show com a
Banda “Impacto do
Forró”21h00 – Show com a
Banda “Chapados”22h00 –
Show com a Banda “Samba
e Ousadia”23h00 – Show
com a Banda “Pracaniz”Dia
01 – Sexta-feira 12h00 –
Abertura das Tendas de
Alimentação19h00 –
Quadrilha com a Trupe
Circense de Ubatuba (com
pernas de pau)20h00 – Show
com “João Ormond” (violeiro
pantaneiro, cantor,
compositor) (lançamento da
musica oficial da Festa de São
Pedro de Ubatuba
composição de João
Ormond)21h00 – Show com
a Banda “Raman”22h00 –
Show com a Banda “Nó na
cabeça”23h00 – Show com a
Banda “Nako e Rafael”Dia
02 – Sábado12h00 –
Abertura das Tendas de
Alimentação20h00 – Show
com o Grupo Instrumental
“Sexteto Caiçara”21h00 –
Show com o “Sertanejo
Local”22h00 – Show com a
Banda “D’jhaga”23h00 –
Show com a Banda
“Antidanos” Dia 03 –
Domingo 10h00 – Corrida de

Canoas12h00 – Abertura das
Tendas de Alimentação18h00
– Apresentação da “Congada
de Bastões do Puruba”19h00
– Premiação da “Corrida de
Canoas” 21h00 – Show com
Banda “Razambru Jazz”
22h30 – Grande Show de
Encerramento com
lançamento do DVD Tributo
a Elpídio dos Santos, com o
grupo Paranga, de São Luiz
do Paraitinga, Gabriel Sater,
Mariana Belém e Fafá de
Belém.A Festa A
comemoração ao santo
padroeiro dos pescadores, em
Ubatuba, teve início no dia 29
de junho de 1923, às 10h. Foi
numa sexta-feira ensolarada,
quando o padre caiçara,
Francisco dos Passos,
celebrou a missa em altar
improvisado sobre balsa
confeccionada a partir de seis
canoas amarradas umas as
outras. As embarcações,
todas de propriedade do
Senhor Antonio Atanásio,
tinham os nomes de
Corcovado, Carona, Guarandí,
Madalena Flor do Mar e
Guapuruvú. O improvisado
altar foi fundeado a trinta
metros da praia do Cruzeiro
em frente ao Casarão do Sr.
Gabriel Costa, onde é hoje a
Praça Capricórnio (frente ao
Aeroporto “Gastão
Madeira”). Não havia na
época imagem de São Pedro;
após 19 anos, em 1942, foi
doada pelo padre Hans Beil.

Festa de São Pedro
Pescador em Ubatuba
começa no dia 29 de

junho

A dança de salão é uma
atividade física que pode
ser feita por pessoas de
todas as idades e tem
como resultado uma vida
mais prazerosa,
melhorando a
autoestima.Assim, com o
propósito de valorizar as
danças populares a
Secretaria de
Turismo e Cultura abriu
inscrições para
Oficinas Extensivas de
Dança, que podem ser
feitas no Centro
Cultural Municipal, de
segunda a sexta-feira,

 8hs às 12hs e, das 14hs
às 18hs.As aulas terão
início a partir de 10 de
junho de 2011. Para
participar das oficinas é
necessário ser maior de
16 anos, porém, até os 18
anos é exigido que o
responsável legal faça a
inscrição.Além disso, é
solicitado ao interessado
uma lata de leite em pó a
cada quatro aulas. O
alimento será doado a
entidades assistenciais de
apoio a
crianças..OFICINA DE
SAMBA NO PÉ.Módulos

de 12 aulas de 1 hora
cada. Toda sexta-feira, das
19hs às 20 hs. OFICINA
DE FUNDAMENTOS
DE DANÇA.Módulos de
12 aulas de 1 hora cada,
às sextas feiras, das 20hs
às 21 hs. Movimentos
básicos de danças
populares , com
treinamento de elementos
cênicos . .Mais
informações: Centro
Cultural Municipal.
Endereço: Pça Cel.
Vitoriano, 1- Centro-
Taubaté. Telefone: (12)
3625-5140.

Em Taubaté oficinas de
dança no centro cultural


