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Assim como quase todos os
outros museus de Taubaté, o
Museu Monteiro Lobato fará
parte da programação da
edição de 2012 da Semana
Nacional de Museus. Esse
evento acontece de 14 a 20
de maio, e conta com a
participação de museus de
diversas cidades do país.No
Museu Monteiro Lobato, a
programação conta com
diversas atrações abertas ao
público, que vão desde
oficinas, exposições e peças
teatrais até palestras, saraus
e visitações monitoradas
pelos personagens do Sítio
do Pica-pau Amarelo.Para
mais informações, o Museu
Monteiro Lobato fica na Av.
Monteiro Lobato, s/n –
Chácara do Visconde, em
Taubaté, e os telefones são
(12) 3625-5062 ou (12)
3635-3234.Confira abaixo a
programação do evento:14/
05/2012 a 20/05/2012 - 09h
às 17h: OFICINA -
“Aprendendo a transformar”.
Por meio do manuseio da
argila, os participantes
poderão criar uma réplica da
entrada do museu,
aprendendo a transformar
barro em arte, como as
Figureiras de Taubaté.14/05/

2012 a 20/05/2012 - 09h às
17h: VISITA GUIADA
monitorada com os
personagens do Sítio do
Pica-pau Amarelo, que
apresentarão a vida e obra
de Monteiro Lobato, grande
responsável pela inovação da
literatura infantil no Brasil.14/
05/2012 a 18/05/2012 - 09h
às 17h: VISITAÇÃO -
Circuito Museológico: saída
de trenzinho do MHFP
Monteiro Lobato rumo aos
espaços oferecidos pela
Divisão de Museus de
Taubaté e Museu de História
Natural.17/05/2012 - 19h30
às 21h: PALESTRA com o
Dr. Cristiano J. Pereira. A
figura do Jeca Tatu, criada
por Monteiro Lobato, é uma
das mais conhecidas do
Brasil. O ator que perpetuou
sua figura foi Mazzaropi.18/
04/2012 a 30/06/2012 - 09h
às 17h:ESPETÁCULO
TEATRAL - Peça: “A
Preguiça do
Jeca”.Adaptação da obra de
Monteiro Lobato e direção
Renata Baptista. A peça
mostra de forma humorada
as mudanças incentivadas
pelo estudo no cotidiano do
ambiente rural.18/04/2012 a
31/05/2012 - 09h às

17h:EXPOSIÇÃO – 60
Anos de História. “Evoluir,
talvez, seja a essência do que
vive”. Monteiro Lobato.
Exposição fotográfica e
documental dos sessenta
anos de estória da semana
Monteiro Lobato.18/05/
2012 - 08h às 20h:
ENCONTRO Regional de
Museus do Vale do Paraíba:
Situações e Perspectivas.
Apresentação de diagnóstico
do desenvolvimento dos
Museus do Vale do Paraíba,
suas transformações e
resultados. Local: Rua
Exped. Ernesto Pereira, 99
- Centro – Taubaté.20/05/
2012 - 19h30 às 22h:
SARAU Filosófico
“TransformARTE”. Um
momento para expor
manifestações artísticas de
todas as áreas, além da
apresentação do projeto
Templo das Musas.20/05/
2012 - 19h30 às
22h:SARAU - Projeto
Templo das Musas. As
Musas decidem desvendar
um grande mistério: Onde
nasce a inspiração? Uma
história onde novos desafios
levarão as meninas a uma
grande transformação! Texto:
Jefferson Machado.

Museu Monteiro Lobato
participa da 10ª Semana

Nacional de Museus

A quarta edição da tradicional
Festa do Arroz em
Tremembé promete
movimentar a cidade nos
próximos dias.
O evento que acontece de 17
a 20 de maio traz diferentes
atrações musicais da região
e tendas que oferecem pratos
típicos, tendo o arroz como
ingrediente principal. 
 O objetivo da festa é
resgatar a cultura local e
incentivar o cultivo do
grão.Munícipes e visitantes
poderão conferir as
apresentações do Ballet
S t u d i o 2 3 ,
Teddy Berrante, Banda
Cartaz, Zé do Vale e Matagal,
Dirceu Patrocínio, Banda
Estrambelhados, entre
outras. Em 2012, a quarta
Festa do Arroz também conta
com a Fliteens (Festinha
Literária para Crianças e
A d o l e s c e n t e s ) ,
que tem em sua
programação, contação de
histórias, oficinas literárias
infantis, produção de livros
artesanais, maratona e varal
de literatura, degustação de
poesias, etc.No dia 17 de
maio, às 21h, acontece

abertura oficial do evento
com o hasteamento das
bandeiras e com a execução
do Hino Nacional e do Hino
do Município. Antes da
solenidade de abertura, às
19h, a Famutre (Fanfarra
Municipal de Tremembé) faz
uma apresentação especial na
Praça Geraldo Costa. Às
20h, a Festa recebe a Banda
Regimental de Música da
Polícia Militar do Estado de
São Paulo. A Festa do Arroz
acontece na Praça Geraldo
C o s t a ,
no Centro.   Confira a
programação da quarta
Festa do Arroz: 17/05 19h
– Famutre (Fanfarra
Municipal de Tremembé)
20h – Banda Regimental de
Música da Polícia Militar do
Estado de São Paulo 21h –
Abertura oficial com Hino
Nacional, Hino de Município
e hasteamento das bandeiras
com o Grupo de Escoteiros
Trapistas de
Tremembé21h30 – Ato
Litúrgico e benção das tendas
gastronômicas e alimentos
22h – Ballet Studio 23 23h30
– Encerramento e convite
para as apresentações do dia

seguinte 18/05 18h – Grupo
“Choro na Feira” 19h40 – Zé
do Vale e Matagal 20h40 –
P e .
Alan e Banda Rainha dos
Anjos 22h15 – Grupo de
choro “Valdir Azevedo
23h30 – Encerramento e
convite para as
apresentações do dia seguinte
19/05 12h – Guilessa 13h30
– Gustavo Cruz 14h45 –
Xeno 16h – Banda Vinti
17h15 – Cia Cênica de
Dança Mônica Alvarenga
18h15 – Kaito Taiko 19h30
– Dirceu Patrocínio 21h30 –
Orquestra de Violas e
Violões Itaboaté 23h30 –
Encerramento e convite para
as apresentações do dia
seguinte 20/05 10h –
P a s s e i o c i c l í s t i c o
“Pelos Caminhos do Arroz”
12h – Eduardo Reno  13h30
– Eduardo Renó e Teddy
Berrante 14h10 – Gustavo
Lessa 15h10 – Natalio Alves
16h20 – Kioukoku Daiko
17h30 – Mistura e Manda
18h30 – Ballet Studio 23
19h40 – Banda
Estrambelhados 21h30 –
Banda Cartaz Acústico 23h
– Encerramento do evento

Festa do Arroz agita a
cidade

No dia 30 de maio,
Tremembé participa do Dia
do Desafio (Challenge Day),
campanha mundial de
incentivo à prática regular de
atividades físicas que
acontece todos os anos, na
última quarta-feira do mês de
maio, em todo o Continente
Americano. Os
tremembeenses participarão
de uma disputa entre cidades,
com o objetivo de estimular
hábitos mais saudáveis como
a prática de exercícios físicos.
Vence o desafio a cidade que
conseguir mobilizar o maior
número de pessoas.O
movimento é coordenado
pelo SESC SP e as ações nas
cidades paulistas são

promovidas pelas Prefeituras
Municipais com o apoio de
instituições, empresas,
escolas e outras organizações
públicas e privadas.As
pessoas interessadas se
inserem em atividades
individuais ou em grupos,
seguindo a programação
preparada pela coordenação
local ou criam o seu próprio
programa. Cada participação
é registrada e conta pontos
para o resultado final da
cidade. Em Tremembé, a
participação no Dia do
Desafio será contabilizada
pela Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportes de
Tremembé, até as 19h do dia
30. Os munícipes devem

informar a atividade física
realizada e seu tempo de
duração pelo telefone (12)
3672-3147.A população
poderá praticar qualquer
modalidade de atividade
física, c
omo por exemplo,
caminhada, ciclismo, corrida,
gincanas, aulas de dança,
natação, hidroginástica, judô,
ioga, alongamento, atletismo,
futebol, basquete, tênis, vôlei,
e t c .
Os resultados finais do
desafio serão divulgados no
site da Prefeitura de
T r e m e m b é
(www.tremembe.sp.gov.br)
e em veículos de
comunicação locais.

Tremembé participa do
Dia do Desafio 2012

No dia 10 de maio, o CRAS
(Centro de Referência de
Assistência Social) de
Tremembé comemorou o Dia
das Mães. Para festejar a
data, a equipe técnica da
instituição organizou um
encontro especial com as
crianças e jovens do “Projeto
Meu Espaço” e com as
mulheres integrantes do grupo
de convivência “Renovação
e Vida”Os participantes do
“Projeto Meu Espaço”
confeccionaram um cartão
comemorativo para
presentear as mães e as
integrantes do “Renovação e
Vida” marcaram presença no

encontro preparado para
celebrar a data. De acordo
com a equipe técnica do
CRAS, os eventos realizados
para o Dia das Mães fizeram
com que a importância da
mulher fosse reforçada.
“Muitas vezes a mulher não
tem um filho,mas ela não
deixa de ser mãe ou muito
importante para alguém. Ela
é mãe da sua irmã, é mãe de
sua grande amiga, mãe de seu
marido. Este é o dom da
maternidade, que conduz ao
amor e à afeição mesmo
quando não se é capaz de
gerar um filho”, explica
Michelle Dalla, coordenadora

do CRAS.O grupo de
convivência “Renovação e
Vida” faz,
juntamente com uma
psicóloga, reuniões que
abordam temas diversos.
Atende mulheres entre 25 a
58 anos por meio de
palestras educativas,
passeios culturais e lazer.Já o
“Meu Espaço” é um trabalho
sócioeducativo do CRAS,
que procura orientar crianças
de 3 a 13 anos e jovens entre
14 e 17 anos quanto à
regras, valores e limites na
sociedade por meio de
encontros e atividades
realizados semanalmente

CRAS celebra o Dia das
Mães

Santo Antônio do Pinhal,
é considerada uma das
maiores produtoras de
orquídeas do Estado de
São Paulo. Uma das mais
belas flores da nossa
flora, a orquídea tem
vários formatos,
tamanhos e cores e
floresce praticamente o
ano todo, dependendo da
espécie.Os antigos
colonos japoneses, que se
instalaram em Santo
Antônio do Pinhal na
Fazenda Renópolis,
tempos depois
transformada em Colônia
Renópolis, trouxeram as
primeiras mudas desta
planta, que se adaptou
muito bem ao clima frio
da região. A produção
hoje em dia chega a mais
de 50 mil vasos e 150 mil
galhos por ano. Antes de
cultivar orquídeas, muitos
colonos criaram frangos
ou trabalharam na
plantação de hortaliças e
árvores frutíferas.Há 35
anos o produtor Shiguero
Katayama, em contato
com a colônia japonesa de
Atibaia (SP), resolveu
começar a plantar
orquídeas em sua

propriedade. Deu tão
certo que este pioneiro
importou tempos depois
cerca de 20 mil mudas do
Japão, dando início à
tradição das orquídeas na
Serra da Mantiqueira.No
dia 13 (domingo)
propriedades em Santo
Antônio do Pinhal se
dedicam ao cultivo de
orquídeas. A maioria se
concentra no bairro
Renópolis. O turista pode
visitá-las e comprar
orquídeas de várias
espécies e tamanhos.A
Fazenda Renópolis,
próxima ao bairro do
mesmo nome e que deu
início a Colônia, também
vende parte das orquídeas
produzidas na região. A
fazenda tem uma Casa de
Chá bem charmosa, onde
são oferecidos mais de 40
tipos de chás orgânicos.
As ervas são cultivadas na
fazenda e depois
desidratadas. O chá
colonial é acompanhado
de vários tipos de bolos,
geleias e tortas. Tudo
feito lá mesmo. É uma
ótima opção para
descansar e curtir a
natureza.Quem aprecia a

beleza das orquídeas, já
pode ir se programando.
Está marcada para este
ano, de 7 a 29 de julho, a
22ª Festa da Orquídea,
dentro da programação do
Festival de Inverno de
Santo Antônio do Pinhal.
Haverá exposições e
venda de orquídeas.Para
conhecer os produtores
de orquídeas e comprar
flores, o ideal é passar um
fim de semana na cidade.
Santo Antônio do Pinhal
oferece várias opções de
hospedagem. Pousadas
bem charmosas de vários
estilos e preços. O turista
consegue informações
sobre a colônia japonesa,
os principais pontos
turísticos da cidade,
mapas e sugestões de
hospedagem na
Associação Comercial
(ACASAP), que fica na
Praça do Artesão e no
Centro de Informação
Turística, localizado logo
na entrada de Santo
Antônio do Pinhal. Mais
informações nos
telefones (12) 3666
1444 / 3666 2595 / 3666
2105 ou pelo site
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br.

Colônia japonesa em Santo
Antônio do Pinhal atrai
turistas com a venda de

orquídeas; cidade é uma das
maiores produtoras do Estado

de São Paulo



A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOSPágina  3

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
POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 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 Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.

Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.

Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Programação Dia 18/
maio – Início da Novena
– (Sexta-feira) 18h45 –
Procissão das Bandeiras,
saída do Império (Rua
Barão  do Paraitinga,
nº.12)
19h00 – Benção das
Novas Bandeiras do
Divino e Novena*, na
Praça
21h30 – Associação
Banda Musical de
Quiririm, na Praça
“Projeto Educacional
através da Música de
Quiririm” 23h00 – Lucas
Souza, no Coreto 23h00
– Seresta pelas ruas do
centro histórico da
cidade, com o Grupo de
Seresteiros Luizense  e
convidados Dia 19/maio
– (Sábado do Encontro
das Bandeiras) 06h00 –
“Ladainha das Rogações”,
saída da Capela das
Mercês, seguida de 
Missa* 16h00 –
Encontro das Bandeiras,
ao lado do Campo de
Futebol:saídas da casa do
Sr. Antonio Sales
(Chácara Rodrigues Sales,
Bairro Rio Acima) e do
Coreto da
Praça.Apresentação do
grupo de Dança de Fitas
de São Luiz do Paraitinga,
em frente ao Império
19h00 – Novena* 19h15
– Show com as duplas
“Pratas da Casa”, de São
Luiz, no Mercado
Municipal
19h30 – Distribuição
gratuita do afogado, no
Mercado Municipal
20h30 – Moçambique e
Congada, em frente ao
Império 22h30 – Show
com o cantor e violeiro
Miltinho Edilberto, no
Coreto 01h00 – Show
com a dupla Loro e Lucas,
no Coreto Dia 20/maio
(Domingo) 08h00 –
Missa* 10h00 – Missa*
19h00 – Novena* 21h00
– Show com a dupla
Douglas e Vinicius, no
Coreto
Dia 21 de maio
(Segunda-feira) 19h00 –
Novena* 21h30 –
Gustavo Salinas e Cia \
Paulo Baroni e convidado
, na Tenda da Barraca da
Festa Dia 22 de maio
(Terça-feira) 19h00 –
Novena* 21h30 – Patrícia
e Cia \ Leandro Barbosa e
convidado, na Tenda da
Barraca da Festa Dia 23/
maio – (Quarta-feira)
19h00 – Novena* 21h30
– Retreta com a
Corporação Musical São

Luiz deTolosa, no Coreto
23h00 – Gustavo e
Michele, na Tenda Dia 24/
maio – (Quinta-feira)
19h00 -  Novena* 21h30
– Show com Wilson Cruz
e Cristiano, no Coreto
Dia 25/maio – (Sexta-
feira) 12h00 – Almoço
oferecido pelos festeiros
para os idosos residentes
da Vila de São Vicente de
Paula 19h00 – Novena*
21h30 – Dança de São
Gonçalo, na Capela das
Mercês 22h00 – Show
com Juliana Andrade e
Jucimara, no Coreto
22h15 -  Jongo do
Tamandaré, no Largo das
Mercês 23h45 – Show 
com a Banda Bicho de Pé,
no Coreto Dia 26/maio –
(Sábado) 10h30 – Missa*
em homenagem aos
festeiros e foliões do
Divino (in memorian) de
nossa cidade 11h30-
Show com as duplas
luizenses “Pratas da
Casa”, no Mercado
Municipal 12h00 –
Distribuição gratuita do
AFOGADO, no Mercado
Municipal 14h00 –
Brincadeiras Infantis na
Praça Dr. Oswaldo Cruz e
saída dos bonecões, João
Paulino e Maria Angu
15h30 – Cavalhada de São
Pedro, do Distrito de
Catuçaba, na Praça 8 de
maio 16h00 – Show com
a Banda Namoradeira, no
Coreto 17h00 – Roda de
Capoeira, na Rua do
Império
17h30 – Marco Aurélio e
Mayara, na Tenda 19h00 –
Novena* 20h00 –
Apresentação da FAMIG
– Fanfarra Monsenhor
Ignácio Gióia, na Praça
Dr. Oswaldo Cruz 21h30
– Grupos de
Congadas e Dança de
Fitas, na Rua
do Império
22h00 – Danças do Sabão
e Caranguejo, no coreto
22h30 – Queimas de
Fogos
23h30 – Show com a
dupla Indio Cachoeira e
Cuitelinho, no Coreto
01h00 – Show com o
grupo Trem da Viração, no
Coreto Dia 27/maio –
(Domingo de
Pentecostes) 05h30 –
Alvorada Congada do Alto
do Cristo e Maracatu
Baque do Vale, pelas ruas
da cidade 06h00 –
Alvorada Corporação
Musical São Luiz de
Tolosa, pelas ruas da
cidade 06h30 –

Distribuição gratuita de
Café com Paçoca, no
Mercado Municipal
08h00 – Missa* 09h00 –
Moçambique, Congada,
Cavalo Marinho e Dança
de Fitas, na Rua do
Império e centro
histórico 09h40 –
Procissão com os Reis
Congos, saindo do
Império do Divino10h00
– Missa* 12h00 –
Procissão do Mastro,
saindo da Praça Dr.
Oswaldo Cruz 13h30 –
Pau de Sebo e saída dos
bonecões João Paulino e
Maria Angu, na Praça
14h00 – Show com Os
Favoritos da Catira, no
Coreto 16h00 –
Procissão solene em
honra ao Divino Espírito
Santo, seguida de Missa*
20h00 – Show de
Encerramento com o
Grupo de violas e violões
Itaboaté, na Tenda da
Barraca da festa Tema da
Novena: “A paz esteja
convosco”. Dito isto,
mostrou-lhes as mãos e
o lado e continuou:
“Recebeis o Espírito
Santo”. Dia 18/maio
(sexta-feira) 19h00 –
Celebrante: Pe. Edson
Carlos Alves Rodrigues
Dia 19/maio (sábado)
18h00 – Celebrante:
Dom Carmo João Rhoden
Dia 20/maio (domingo)
08h00 – Celebrante: Pe.
Tequinho 10h00 –
Celebrante: Pe. José
Carlos de Morais 19h00
– Celebrante: Pe. Kleber
Rodrigues da Silva Dia
21/maio (segunda-
feira) 19h00 –
Celebrante: Côn.
Amâncio Calderaro
Júnior Dia 22/maio
(terça-feira) 19h00 –
Celebrante: Mons. José
Eugênio de Faria Santos
Dia 23/maio (quarta-
feira) 19h00 –
Celebrante: Pe. Leandro
dos Santos Dia 24/maio
(quinta-feira) 19h00 –
Celebrante: Pe.
 Leandro Alves Dia 25/
maio (sexta-feira)
19h00 – Celebrante: Pe.
Ederson Carlos Alves
Rodrigues Dia 26/maio
(sábado) 19h00 –
Celebrante: Pe. Marcelo
Sílvio Emídio Dia 27/
maio (domingo) 08h00
– Celebrante: Pe.
Tequinho 10h00 – Mons.
Irineu Batista da Silva
Após a Procissão, Missa*
– Celebrante: Pe.
Tequinho

São Luiz do Paraitinga :
Festa do Divino 2012

Evento será realizado nos
dias 19 e 20 de maio no
Sertão do Ubatumirim
Nos dias 19 e 20 de maio
acontece em Ubatuba a IV
Festa da Juçara,
comemorando a safra de
2012. Desta vez quem
recebe os convidados é o
Sertão do Ubatumirim, na
área do campo de futebol,
no mesmo local onde
acontece a Festa da
Mandioca. A festa terá
início às 12 horas e
oferecerá logo no
primeiro dia uma oficina
de artes circenses,
seguida de artesanato
quilombola e no domingo
oficinas de teatro.A festa
já se consagrou como
uma importante
manifestação cultural das
comunidades tradicionais
caiçaras e quilombolas,
envolvidas no trabalho de
preservação da palmeira

juçara. O público
presente poderá conferir
o melhor da culinária
utilizando a polpa de
juçara como ingrediente.
Pratos salgados ou doces,
sucos, café com juçara,
além de pães, bolos,
associados aos demais
produtos dos agricultores
das comunidades,
oferecendo sabores e
saberes ao público que vai
à festa.Outras atrações
Mas as delícias não param
por aí, porque sobra ainda
muita diversão com as
apresentações de música
e dança tradicionais que
fazem parte da
programação, como
fandango caiçara,
Guaruçá, que trará o
tradicionalismo da moda
de viola da região, e
também bandas de forró
pé de serra, oficinas com
materiais provenientes da

Mata Atlântica e o ensaio
aberto com o jongo dos
jovens e crianças do
grupo Ô de Casa, entre
outras atrações para todas
as idades. Este encontro
reúne em um final de
semana três mil pessoas
de todo o litoral e capital
paulista, mostrando a
culinária juçareira e os
sons tradicionais do
litoral norte. A
Festa da Juçara é um
evento apoiado pelo
Programa Juçara,
desenvolvido pelo
Instituto de Permacultura
da Mata Atlântica
(IPEMA) em parceria
com a Associação de
Moradores do Sertão do
Ubatumirim, Prefeitura
de Ubatuba e Akarui. Para
saber mais
acesse www.projetojucara.o
rg.br ou ligue para (12)
3848-1801.

IV Festa da Juçara
acontecerá no próximo

final de semana em
Ubatuba


