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“Apenas quando não houver
mais peixes no mar, animais na
fauna e Árvores nas florestas é
que o homem aprenderá que

não se come dinheiro.” 
                                                             Ditado indígena

Dia 21 de Setembro dia da Árvore

Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Tremembé

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.

Encontro entre
representantes da
unidade de Tremembé e
Prefeito José Antonio
define hóspedes oficiais
da cidade e realiza
inauguração do símbolo
Rotariano na entrada do
município. No dia 19 de
setembro, o Prefeito José
Antonio de Barros Neto
recebeu uma visita da
equipe do Rotary Club
Tremembé Estância
Turística. Na ocasião, o
governador do Rotary
International Distrito
4600, José Maria Cruz,
entregou ao Prefeito José
Antonio, o Diretório
Distrital do Rotary Club
Tremembé – documento
que guarda todas as
informações sobre o
clube.Agradecendo o
reconhecimento, o
Prefeito entregou ao
governador e sua esposa
Therezinha Vicentina
Viceconte Cruz,

coordenadora distrital
das Casas da Amizade, um
certificado que lhes
confia o título de
hóspedes oficiais do
município.Para encerrar o
encontro, autoridades
locais e representantes do
Rotary Tremembé
inauguraram o símbolo
Rotariano construído na
entrada da cidade. A
parceria entre a Prefeitura
e o Rotary International
estreita, desta forma,
laços mais fortes entre as
entidades.O Rotary é um
clube de profissionais,
que congrega líderes das
comunidades que 
prestam serviços  
voluntários não
remunerados   em  favor 
da  sociedade   como  um 
todo, trazendo benefícios 
para pessoas 
necessitadas, ou  para
entidades  que atuam
também em  favor de
desamparados.Fundado

no dia 23 de fevereiro de
1905,  por Paul Harris,
em Chicago, nos Estados
Unidos, o Rotary tem
hoje representação em
207 países, estando 
dividido  em   532
Distritos, nos quais se
aglutinam em 33.054 
Clubes,  totalizando
1.228.910  sócios.   No
Brasil, há 52.148
Rotarianos, 2.305
Clubes, 38 Distritos, 
626  Rotaract Clubs, 689
Interact Clubs e 9.447
Rotarianas.O Rotary Club
Tremembé Estância
Turística foi criado em 7
de novembro de 2009.
Mesmo com apenas dois
anos de existência, o
trabalho Rotariano
procura alavancar sua
marca na cidade. Para
encontrar outras
informações sobre o
Rotary Tremembé
acesse www.rotary.org.br
ouwww.distrito4600.org.br

Rotary Club Tremembé
marca presença na

Prefeitura

Realizada reunião no dia 20
de setembro as 19h00 horas
no Leite da Pista com a
presença de representantes
do órgão publico municipal
e do empresariado da cidade
com a finalidade de elaborar
planos visando o
desenvolvimento turístico da
cidade. Tremembé faz parte
do Circuito Caipira

composto por mais oito
cidades da região. Empresas
relacionadas ao turismo farão
parte de um guia especifico
para o setor. Na reunião
também foram tratados
assuntos referentes as
proximidades dos eventos
esportivos a serem realizados
nos próximos anos, dos quais
implantações de novas

empresas para atender essas
demandas e a reciclagem dos
funcionários que atualmente
atendem o publico local, afim
de que estejam aptos à
receber turistas oriundos de
outros países, exemplo disto
é a empresa Leite na Pista
que está capacitando seus
funcionários através de curso
de inglês.

Reunião traça novos
rumos para o turismo em

Tremembé

órteses, próteses e meios
auxiliares de locomoção
para os 39 municípios que
compõem os
D e p a r t a m e n t o s
 Regionais de Saúde
(DRS) de Taubaté.”O
Centro de
Reabilitação Lucy
Montoro beneficiará muito
a cidade de São José dos
Campos e a região, pois a
unidade é referência em
atendimento e pesquisa.
Futuramente estudaremos a
possibilidade da
implantação em nosso
município”, declara
Bernardo Ortiz Junior.

Ortiz Junior prestigia inauguração do

Centro de Reabilitação Lucy Montoro
O presidente do PSDB de
Taubaté, Bernardo Ortiz
Junior esteve presente no
dia 17 de setembro, em
São José dos Campos,
para a inauguração do
Centro de Reabilitação
Lucy Montoro. Com
investimento de R$ 5
milhões do governo
estadual, a unidade terá
capacidade para nove mil
atendimentos por mês. O
governador Geraldo
Alckmin e outras
autoridades da região
também participaram da
solenidade de
inauguração.O Centro de

Reabilitação Lucy
Montoro de São José dos
Campos é uma unidade de
atendimento ambulatorial
que irá oferecer reabilitação
às pessoas com deficiência
ou doenças potencialmente
incapacitantes por meio de
uma equipe multidisciplinar,
composta por médicos
fisiatras, enfermeiros,
fisioterapeutas, psicólogos,
terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, assistentes
sociais e outros
profissionais especializados
em reabilitação.Construído
em uma área de 2.092 m²,
a unidade fará dispensa de
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A 15º edição da
tradicional Corrida dos
Garçons e Femme
Garçons acontece no
próximo dia 26 de
setembro, a partir das 15
horas, na Avenida do
Povo. O evento faz parte
das comemorações do
Dia do Garçom, 11 de
agosto.Para participar, os
garçons vão ter que se
inscrever, gratuitamente,
até meia hora antes da
corrida. Os participantes

devem estar com o
uniforme do
estabelecimento que
trabalham e levar uma
bandeja redonda. O
evento é regional e
 reúne profissionais do
setor de hotelaria, bar,
r e s t a u r a n t e ,
pizzarias e similares.A
corrida tem como
propósito testar a
agilidade e precisão dos
participantes. Durante a
prova os garçons passam

por diversas
etapas.Antecedendo a
corrida, acontece no
sábado, na Praça Dom
Epaminondas, das 8 às
13hs, a 9ª Exposição dos
profissionais formados
pela Escola Municipal do
Trabalho, com a
montagem de uma festa e
arrumação de
m e s a s . O u t r a s
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 9735.4732.

Taubaté promove
15ª edição da corrida

dos garçons

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Turismo, e o Núcleo
Turístico do Ribeirão
Grande, lançou, no dia 19
de setembro, o 8º
Festival da Primavera,
com vários eventos nos
restaurantes do Núcleo
Turístico do Ribeirão
Grande.O evento se
originou da festa da
primavera, realizada
tradicionalmente no
bairro, para a
comunidade. A cada ano o
festival evolui buscando
oferecer melhor infra-
estrutura e opções para os
visitantes, com eventos
culturais, ecológicos e
gastronômicos.  Durante
a semana, serão
realizados encontros com
o projeto Conheça Sua
Cidade, com grupos de
jovens que participam do
projeto Jovem Viveirista
e do VemSer, 25 pessoas
do CPIC e 25 pessoas do
grupo de melhor idade da
Secretaria de Esportes.
Será realizada uma
programação para um
público variado e voltada
à consciência social e a
conservação da
natureza. O núcleo
turístico do Ribeirão
Grande foi criado com a

finalidade de unir
restaurantes, pousadas e
atrativos turísticos,
incentivando a parceria e
o trabalho em grupo das
propriedades ali
localizadas, para o
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico do
local. No sábado (24),
acontecerá um baile no
restaurante Colméia para
os moradores, a entrada
será um brinquedo novo.
No domingo (25), será o
encerramento do Festival,
no restaurante do
Edmundo, com início às 8
horas. Nesse dia, terá
diversos estandes de
culinária e artesanato.Os
moradores também
podem participar do
concurso fotográfico
solidário, enviando uma
foto com o tema “o que
você está fazendo para
cuidar do meio
ambiente”, do dia 19 a 23
de setembro, no
Departamento de Turismo
de Pindamonhangaba, na
rua Martins Cabral,
centro. Além das atrações
culturais, gastronômicas,
e de lazer, o festival tem
um intuito ambiental.
Dessa forma, na
programação deste ano
serão feitos plantios,
com mudas doadas pelo

Departamento de Meio
Ambiente da
Prefeitura.  A diretora de
Turismo, Rebeca
Guaragna Guedes, falou
da importância do
festival. “A natureza é
essencial para o
desenvolvimento da
atividade turística e, sem
dúvida, desperta fascínio
nas pessoas, que buscam
no contato com ela,
recuperar suas energias e
aliviar as tensões do dia a
dia”, destacou.Ela
também falou do
desenvolvimento do
turismo da cidade. “Não é
possível desenvolver
turismo sem que ocorram
impactos ambientais, mas
é possível, com o
planejamento correto,
gerenciar o
desenvolvimento do
turismo com o objetivo
de minimizar os impactos
negativos, ao mesmo
tempo em que se
estimulam os impactos
positivos, como por
exemplo, o estímulo para
a conservação dos
recursos naturais que, em
alguns casos, favorece a
qualidade ambiental”,
finalizou Rebeca. O
Festival acontecerá do dia
19 a 25 de setembro com
uma programação variada.

8º Festival da Primavera

começou neste dia 19 de

setembro em

Pindamonhangaba

A Coalizão
comunitária é um trabalho
realizado em união por
todos os setores da
comunidade para
desenvolver projetos e
idéias em prol de uma
sociedade segura,
saudável e livre de
drogas.A Coalizão visa à
redução do uso e abuso de
drogas ilícitas e lícitas
como, por exemplo, o
consumo de álcool e
outras substâncias
psicoativas por menores

de Tremembé.Com o
lema: Uma Comunidade
segura, saudável e livre de
drogas a Coalizão tem
realizado reuniões
periódicas na cidade para
discutir esse
importante tema para a
sociedade. A ultima
reunião aconteceu,
dia 21 de setembro, na
Câmara de Municipal de
Tremembé na
Rua Senhor Bom Jesus,
nº145, no Centro de
Tremembé.De acordo

com a professora
mediadora Hilda Helena
da Costa a participação da
comunidade é muito
importante para o êxito
das reuniões. Assim como
as empresas e
autoridades, a
participação das famílias
de Tremembé é
fundamental para
discutirmos problemas
sérios como no caso do
alcoolismo, por isso toda
a comunidade deverá
estar sempre presente.

V Reunião da Coalizão
em Tremembé
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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

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte

Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

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 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 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-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao 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.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.

24/25/26 de setembro de 2011
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Pescadores, funcionários da
Sabesp e um grupo de
estudantes farão a soltura de
2.000 peixes no Paraíba,
amanhã, dia 22, às 9h30,
quando se comemora o Dia
do Rio Paraíba do Sul.Os
peixes, das espécies
piabanha e lambari, foram
doados pela CESP e serão
soltos em trecho do rio no
município de Tremembé,
próximo à ponte sobre o
Paraíba. O local fica a 200
metros da cabeceira da
ponte, na margem esquerda
do rio, com acesso pela
Rodovia Pedro Celeste, km
4,8.A soltura dos peixes
simboliza o principal ganho
ambiental obtido com o
tratamento dos esgotos. Em
menos de dois anos, os
índices médios de coleta e
tratamento de esgotos nas 24
cidades operadas pela
Sabesp no Vale do Paraíba
aumentaram para 85,% e
87,6%, respectivamente,
com a entrada em
funcionamento da Estação
de Tratamento de Esgotos
(ETE) Taubaté/Tremembé e
da Estação Elevatória de
Esgotos (EEE) Vidoca, em
São José dos Campos.Como

consequência, o oxigênio
dissolvido nas águas do
Paraíba aumentou e em 2011
alcançou níveis acima de 5
miligramas por litro –
condição para que os peixes
sobrevivam– em todo o
trecho de São José dos
Campos a Queluz, na divisa
com o Estado do Rio de
Janeiro.O Dia do Rio Paraíba
do Sul foi criado pela Lei
Estadual 12.094, de 11 de
outubro de 2005. Além da
CESP, a soltura dos peixes
no rio contará com o apoio
do Departamento de Águas
e Energia Elétrica (DAEE),
Polícia Ambiental e
Prefeitura de Tremembé.
C o m e m o r a ç õ e s
Durante as
comemorações do Dia do
Rio Paraíba do Sul e do Dia
da Árvore
(21/9) a Sabesp também
apoiará eventos promovidos
pelas prefeituras de
Pindamonhangaba, Taubaté
e Lorena, Movimento
Nascentes do Paraíba,
Associação de Canoagem
de Pindamonhangaba e
Exército Brasileiro. Veja a
programação:Dia 21-
Lorena: Instalação de ponto

de coleta do Programa de
Reciclagem de Óleo de
Fritura (Prol), da Sabesp, na
escola Luiza Chagas. A
escola funciona dentro da
Floresta Nacional de Lorena.
Haverá palestra sobre o
Programa de Uso Racional
da Água e participação do
personagem Zé do Paraíba.
Às 8 horas.Dia 22-
Tremembé: Funcionários da
Sabesp, pescadores e
 estudantes farizeram a
soltura de peixes no Rio
Paraíba do Sul, próximo à
ponte..- Pindamonhangaba:
c a n o í s t a s
desceram  o trecho do Rio
Paraíba entre a
captação de água da Sabesp
e o Bosque da Princesa, um
dos principais pontos
turísticos da cidade,
para recolher lixo nas
margens do rio. A Sabesp
forneceu  água aos
participantes. .Dia 25-
Taubaté: corrida de
encerramento da
programação do Dia da
Árvore e do Dia do Rio
Paraíba do Sul. Os
corredores receberão água
da Sabesp nos postos de
hidratação. Às 9 horas.

Sabesp solta 2.000 peixes no

Paraíba do Sul O prefeito de Ubatuba
esteve em Peruíbe no
último dia 14 de
setembro, onde
participou, juntamente
com o governador
Geraldo Alckmin, do
lançamento da primeira
ação do Projeto Caminha
São Paulo: a rota “Passos
dos Jesuítas – Caminhos
de Anchieta”, que vai ser
encerrada em Ubatuba.A
rota, inspirada nos
trechos percorridos pelos
jesuítas na segunda
metade do século XVI, é
um caminho de
peregrinação e
contemplação pelo litoral
paulista que vai de
Peruíbe a Ubatuba,
envolvendo 360 km. O
destaque fica para o poeta,
professor e historiador
José de Anchieta, que foi
interpretado pelo ator
Nuno Leal Maia em um
ato teatral que marcou o
evento. Também esteve
presente o casal de atores
Bruna Lombardi e Carlos
Alberto Riccelli.”Eu diria
que é um momento muito
importante para a
Educação, para a Cultura,
para fortalecer a nossa
história, que está
intimamente ligada à
presença dos jesuítas, em
especial do padre
Anchieta, que celebrou a
Paz de Iperoig, que foi a

paz entre índios e os
portugueses. Então aqui
está toda a nossa história.
Começa com Anchieta,
mas são os passos dos
jesuítas, como teremos
os passos dos
Bandeirantes”, afirmou o
governador Geraldo
Alckmin.O prefeito de
Ubatuba discursou
durante o evento,
ressaltando a importância
do Governo do Estado
para a valorização turística
das cidades. “Agradeço o
governador pelo
fortalecimento desse
setor tão importante para
o Estado e sem dúvida
ainda mais importante
para a nossa região, que é
o turismo.
A escolha para a pasta de
um deputado que
também já governou por
duas gestões um
município turístico fez
com que hoje a Secretaria
Estadual de Turismo de
fato existisse e em pouco
tempo mostrasse
r e s u l t a d o s
s u r p r e e n d e n t e m e n t e
p o s i t i v o s ” . U m a
redescoberta do
litoral”O Passos dos
Jesuítas é uma
redescoberta do litoral
paulista e suas belezas.
Todos os municípios
participantes já estão se
sensibilizando para

aumentar seus produtos
turísticos e atrair cada vez
mais visitantes. É um
incentivo à hotelaria, ao
comercio e à integração
da região do litoral como
um todo”, disse o
secretário estadual de
Turismo, Márcio França.
O caminho possui uma
rota alternativa, que
começa em Cubatão, e
diversas outras naturais
que permitem ao turista
conhecer diversos pontos
históricos da região. Tudo
sempre indicado por
placas e avisos, que
permitem que o visitante
faça seu passeio ou sua
peregrinação com
segurança e precisão.Em
Ubatuba também haverá
uma encenação para
marcar a data histórica da
Paz de Iperoig. O
e s p e t á c u l o
deve contar com cerca de
300 atores que
encenarão o
estabelecimento da paz
entre índios e
colonizadores, que
aconteceu em Ubatuba no
ano de 1563. O palco será
a Praça de Eventos da
Avenida Iperoig.Os
ensaios já estão
acontecendo e quem tiver
interesse em participar,
procurar a Secretaria de
Turismo ou a Escola
Tancredo Neves.

Prefeito de Ubatuba participa do

lançamento de rota turística

A Cozinha da Montanha
recepciona a estação mais
florida de Campos do
Jordão com a VI
Temporada Gastronômica
da Primavera,
contemplando entre dias
16 de setembro a 16 de
outubro mais uma iguaria
das montanha: a truta.O
peixe que se adaptou as
águas frias da cidade, aqui
será acompanhado por
ingredientes como ervas
aromáticas, amêndoas,
alcachofra, limão
siciliano, nori (alga
japonesa), cerveja de
trigo, entre outros que
harmonizam e dão
destaque ao seu delicado
e sutil sabor.Entre os
pratos que o público
poderá saborear estão a
Truta à Baden Baden
(Baden Baden); a Truta
Jardins de Monet
(Charpentier); a Truta
Defumada ao Molho de

Alcachofra com Risoto
de Limão Siciliano
(Ecoparque Pesca na
Montanha); o Salmão ao
Sabor da Montanha com
Risoto de Cerveja de
Trigo (La Gália); Hot Roll
de Truta com Fondue de
Queijo (Matterhorn); a
Truta do Chef (Bia Kaffee)
e a Receita de Flores,
Frutas e Chocolate
(Sabor Chocolate).
Um total de 26 receitas
que devem ser
 saboreadas nos
restaurantes que integram
a Cozinha da Montanha,
que a cada festival
gastronômico aprimora
suas receitas, inovando os
seus cardápios, trazendo
para cada edição
ingredientes que
remetem ao sabor da
serra como pinhão, as
frutas vermelhas,
castanhas portuguesas,
cerveja artesanal, truta,

fondues e chocolates, 
fortalecendo assim,
como um dos atrativos
turísticos da cidade.A
Cozinha da Montanha
ainda traz uma
deliciosa promoção, os
clientes que saborearem
um dos pratos da
Temporada Gastronômica
da Primavera,
acompanhado das
cervejas da Baden Baden
e pagando com seu cartão
patrocinador da
T e m p o r a d a
Gastronômica, ganhará
um brinde gourmet - uma
garrafa de 187 ml de
vinho em edição especial, 
com rótulo Cozinha da
Montanha, produzido
pelos vinhos Chateau
L a c a v e . O u t r a s
informações pelos
telefones (12) 3662-
6088 e 9751-7884 ou
p e l o
site www.cozinhadamontanha.com.br

Truta é a estrela da Temporada

Gastronômica

Prefeitura de Ubatuba discute
regularização fundiária da Ilha dos

Pescadores
A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Cidadania e Desenvolvimento
Social, realizou no último dia
19, uma reunião com
moradores da Ilha dos
Pescadores, no centro da
cidade. A reunião, que
também contou com a
presença de pescadores e
comerciantes do local, teve
como objetivo discutir a
regularização fundiária e
urbanística do local, que é
uma Área de Preservação
Permanente (APP). Hoje
residem cerca de 40 famílias
na Ilha dos Pescadores.A
reunião foi coordenada pelo
secretário de Cidadania e
Desenvolvimento Social. Foi

anunciado aos 64 presentes
que nos próximos dias, a
equipe de regularização da
prefeitura iniciará o
levantamento topográfico do
local, a atualização sócio-
econômica dos moradores, o
relatório para elaboração do
projeto de recuperação de
área de preservação
permanente e a arborização
da Ilha dos
Pescadores.Segundo a
Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social, o
projeto de regularização
deverá ser concluído até
outubro. A partir daí, o projeto
poderá ser encaminhado para
o Cartório de Imóveis para o
registro dos imóveis, notícia

que gerou grande satisfação
entre os presentes. Áreas
regularizadas. O Projeto de
Regularização Fundiária da
Prefeitura de Ubatuba foi
criado em 2005 e visa
regularizar núcleos
habitacionais e evitar a
ocupação desordenada e
irregular no
município, especialmente em
áreas de
proteção ambiental ou de
risco. Já foram regularizados
desde então Parque Guarani,
Vale do Sol, Parque das
Rosas e Jardim Ubatuba II.
Os bairros da Pedreira e
Itamambuca estão com auto
de demarcação no Cartório
de Registro de Imóveis.
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