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No sábado (19/05)
acontece no EcoParque
Pesca da Montanha o I
Festival de Trilhas, que
marca a inauguração do
Zoom Bike Park e de suas
trilhas para bicicletas e
que pretende torna-se um
atrativo anual para os
amantes das duas rodas.O
Zoom Bike Park foi
inspirados no modelo das
estações de ski do Canadá,
principalmente Whistler,
também considerado a
meca do moutain bike,
contando com 10 km de
trilhas abertas na enxada
em florestas de pinheiro
e campos e mais 10 km de
estradinhas de terra
sinalizados porém, podem
estar interligados e com a
possibilidade de pedalar
por um dia inteiro na área.
Mais uma vez o
Ecoparque traz uma
novidade, numa parceria
entre a proprietária
Mônica Simonsen e o
empresário, mountain
biker e montanhista,
Márcio Prado.O espaço é
destinado aos amantes,
esportistas e aficionados
por aventura sob duas
rodas, que encontrarão
nesse novo atrativo
turístico trilhas e
percursos em diferentes
níveis de dificuldades e
de distâncias com
artifícios como pontes,
rampas, passarelas que

interligam cenários e
aumentam as expectativas
pelas pedaladas, que
podem durar até um dia
inteiro.A competição terá
início às 11h, quando os
aventureiros percorrerão
8 trilhas, sendo que cada
uma possui uma
pontuação, ao final de
duas horas, aquele que
acumular o maior número
de pontos leva o título.
Porém, uma hora antes do
início da prova haverá a
concentração para
confirmação de inscrição
e o número de
identificação, logo em
seguida uma saída guiada
para apresentação do
circuito. A premiação
acontece as 15h, com o
encerramento do evento,
que conta com com o
apoio da empresa Scott
Brasil IGP Clini, com o
fornecimento de
bicicletas de moutain bike
de alta qualidade.O valor
da participação por
pessoa é de R$ 90,00, mas
fazendo a inscrição pela
fanpage Zoom Aventura
no facebook, curtindo a
página, existe o desconto
de até 30%. Informações
pelo telefone (12) 3663-
3746O Zoom Bike Park
visa atender um público
formado em sua maioria
por homens, empresários,
executivos e
profissionais liberal, com

faixa etária de 28 a 45
anos, que buscam um
local seguro para a prática
desta modalidade e
utilizar equipamentos que
podem custar até R$ 30
mil, ao mesmo tempo,
oferecer um espaço de
diversão aos familiares,
amigos e acompanhantes,
como o Ecoparque que
oferece pesca, arquearia,
tiroleza, cavalos, bird
watching (observação de
aves), aluguel de bikes e
arborismo para
crianças.Ainda no sábado
haverá apresentação do
Passaporte de Aventura,
um circuito das novas
atividades de aventura do
EcoParque Pesca na
Montanha para o Inverno
2012.EcoParque Pesca na
Montanha fica na 
Rodovia Benedito Gomes
de Souza, km 14,3 - Zona
Rural (Estrada da
Campista/ Pedra do Baú,
km 18) - Aberto  das 09h
às 17h ou até
o último cliente, em
janeiro e julho
(todos os dias), em junho
e agosto (fecha apenas as
3ª feiras), em outubro,
novembro (aberto apenas
de sexta a domingo),
exceto para agendamento
prévio de grupo ou
feriado. Tel: (12)
9716.5017/ (11)
3815.9699 - horário
comercial.

I Festival de Trilhas
acontece neste sábado
em Campos do Jordão

Nos meses de maio a
agosto, os termômetros
registram o frio que tanto
aquece as montanhas no
inverno, em Campos do
Jordão com os ventos
gelados é um convite para
saborear a gastronomia
local.A Cozinha da
Montanha, através dos
restaurantes associados,
promove a VI Temporada
Gastronômica de Inverno,
que neste ano traz como
tema a Especialidade.Em
20 receitas inéditas e
inovadoras, preparadas
pelos chefs, buscam
ressaltar as culinárias
presentes em Campos do
Jordão, ressaltando seus
temperos, sabores, toques

e segredos. Entre os
destaques dessa edição
estão o Torrone du Noel
(Café du Noel), Lachs
Paprika (Baden Baden),
Bacalhau grelhado com
arroz de pinhão (La Gália)
e Truta marinada com
ervas aromáticas
(EcoParque Pesca na
Montanha).Os visitantes
poderão fazer um passeio
pelos sabores de Campos
do Jordão em meio a
carnes, queijos, peixes,
pães, doces, massas,
aromas  e segredos que
fazem a gastronomia um
verdadeiro convite a ser
saboreado em todas as
estações do ano.Além de
saborear um delicioso

prato dessa, os clientes
que harmonizarem o prato
com cerveja Baden Baden
e pagar com cartão
patrocinador, ganha um
brinde gourmet : Azeite
Cardeal.A Temporada
Gastronômica é uma
realização da Cozinha da
Montanha que vem
promovendo a culinária
local através deste festival
de sabores, valorizando os
ingredientes de Campos
do Jordão e região, como
a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
truta (Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).

Temporada
Gastronômica já está no

clima de inverno

Neste fim de semana
(18 a 20/05),
acontece a 50ª
Festa do Pinhão na
Praça Miguel Lopes
Pina, com pratos
típicos, barracas de
artesanatos e uma
p r o g r a m a ç ã o
cultural com
exibição de filme,
danças e
premiações.O evento
que terá 3 dias, tem como
objetivo resgatar o
sucesso cultural e a
importância patrimonial
para a cidade, nessa
comemoração pelo
Jubileu de Ouro da Festa,
que foi idealizada por
Fausto Bueno Arruda de
Camargo, em 1961,
atraindo durante os anos

60 e 70 população e
visitantes que apreciavam
as exposições
agropecuárias, shows e
bailes de gala.Na
programação o filme
“Caminhos da
Mantiqueira”, de Galileu
Garcia Júnior, será uma
das atrações da festa, que
contará ainda com os
concursos da Rainha e
Princesa da Festa, de
melhor prato típico com
pinhão e de redação, esse
último com redações
feitas por alunos das
escolas da cidade. Além
da cerimônia de
tombamento como
patrimônio cultural de
Campos do Jordão.O
evento é uma realização
da Prefeitura Municipal

de Estância de Campos do
Jordão e da AMECampos
– Associação dos Amigos
de Campos do
Jordão com o apoio da
Polícia Militar da
Campos do Jordão,
Academia de Letras de
Campos do Jordão, Nova
Schin, Rádio Emissora de
Campos do Jordão e
Parque Estadual de
Campos do Jordão.
Informações pelo
telefone (12) 3664-
3524.Praça Miguel
Lopes Pina fica na Av. Frei
Orestes Girardi -
Abernéssia (ao lado do
Mercado Municipal)
Datas e horários: 18/05
– das 18 as 23h 19/05 –
das 12 as 23h 20/05 – das
12 as 20h

50ª Festa do Pinhão acontece
neste fim de semana
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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.

O surfista de 17 anos,
Filipe Toledo, foi o
campeão da etapa de
abertura do Maresia
Paulista de Surf Pro 2012,
que terminou no último
domingo, na praia de
Itamambuca, em Ubatuba.
Filipe Toledo derrotou na
bateria final o cearense
Antônio Eudes (2º) e os
conterrâneos Wiggoly
Dantas (3º) e Renato
Galvão (4º). De prêmio, o
surfista de Ubatuba, filho
do bicampeão brasileiro,
Ricardo Toledo, faturou
R$ 8 mil, além de mil
pontos no ranking do
circuito que definirá o
melhor surfista de São
Paulo na temporada.Em

Filipe Toledo vence a 1ª
etapa do Maresia

Paulista de Surf Pro 2012
2011, ano em que se
tornou profissional,
Filipe Toledo já
conquistou os títulos
mundial sub-16 e
sulamericano sub-20.A
competição, organizada
pela Federação Paulista
de Surf (FPS), define o
campeão paulista e é
válida para a formação do
ranking da Associação
Brasileira de Surf
P r o f i s s i o n a l
(Abrasp).Luan Carvalho
foi o atleta vencedor da
Overboard Expression
Session, disputa que
premia o autor da melhor
manobra e faturou R$ 1
mil de prêmio.Um total
de 136 surfistas, de 11

estados, participaram da
prova de abertura do
Maresia Paulista de Surf
Pro 2012.A primeira
etapa do Maresia Paulista
de Surf Pro 2012 teve o
patrocínio exclusivo da
Maresia, tendo como
parceiros as redes de
lojas Overboard e Tent
Beach, a agência de
viagens Nias Tour e a
marca de pranchas Wave
Star. A realização foi da
Federação Paulista de
Surf, com apoio Governo
do Estado de São Paulo -
junto a Secretária da
Juventude, Esporte e
Lazer -, Prefeitura de
Ubatuba e Associação
Ubatuba de Surf (AUS).

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
a c e s s e  w w w .
projetojucara.org.br ou
ligue para (12) 3848-
1801.

IV Festa da Juçara
acontecerá no próximo

final de semana em
Ubatuba


