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Monteiro Lobato, interior
de São Paulo, completa
no mês de abril, 132 anos
de emancipação política e
administrativa. A data
histórica será marcada
pela apresentação do 1º
hino do município, que
após um século,
finalmente  terá sua
história e origens em uma
canção. Hino: O
primeiro hino de
Monteiro Lobato é de
autoria do cantor e
compositor, Adauto
Felisário Munhoz, natural
de Cerqueira César,
cidade paulista localizada
a 418 km do município
lobatense. A distância
geográfica não impediu
que o artista compusesse
a música que revela toda

a história local, desde a
fundação com o nome de
“Buquira” até a influência
do escritor José Bento
Monteiro Lobato, patrono
do lugar onde criou
personagens memoráveis,
entre eles: Jeca Tatu, a
boneca Emília e a
fabulosa história do Sítio
do Picapau Amarelo.De
acordo com Adauto
Munhoz, o hino é um
presente para os
moradores de Monteiro
Lobato, e por isso, fez
questão de gravar a
canção com a
participação do “Coral
dos Pequenos Cantores
de Cerqueira César”. O
presente chegou à cidade
pelas mãos do atual
Secretário de Cultura e

Turismo, Eduardo Rocha
Dellú, que apresentou a
administração pública o
desejo de tornar a melodia
o hino oficial da
c i d a d e . P r i m e i r a
execução pública: A
apresentação oficial do
hino ocorre no dia 28 de
abril (Sábado), às 9h00, na
Praça da Prefeitura,
durante as
comemorações do 132º
aniversário de Monteiro
Lobato. A canção será
interpretada pelo coral de
Cerqueira César e pela
Banda Municipal de
Concerto de Monteiro
Lobato. A população
deverá receber cópias
com a letra e o áudio da
música. Um dia para
entrar na história. 

Após 132 anos, cidade
de Monteiro Lobato
ganha seu 1º hino

A Gazeta dos Municípios entra em seu 23º Ano

O escritor Victor
Leonardi autor de
inúmeras obras literárias
esteve visitando o Sitio do
Pica Pau Amarelo em
Monteiro Lobato. O site

do escritor é
www.victorleonardi.com.br
 Lá são encontradas suas
obras e sua
 biografia. O Sitio do Pica
Pau Amarelo recebe

figuras ilustres e está de
portas abertas para
visitação de estudantes e
interessados na vida do
escritor Monteiro
Lobato.

Escritor Victor Leonardi
visita Sitio do Pica Pau

Amarelo

Na foto o escritor Victor Leonardi e a responsável pelo Sitio do Pica Pau Amarelo
Maria Lucia Ribeiro Guimarães

“Vou-me á vida livre
fazendeiro, criar porcos e
viver como vicho em
árvore.Pura poesia”.Assim
descreve José Bento Monteiro
Lobato a fazenda Buquira.O
trecho retirado do livro “ A
Barca de Gleyre”, publicado
em 1955, retrata o período em
que o escritor viveu no
povoado paulista entre 1911
até 1917.O tempo passou e a

descrição do escritor continua
viva no município de Monteiro
Lobato,interior de São Paulo.
A cidade abriga o Sitio do Pica
Pau Amarelo, antiga
residência do literato e motivo
de inspiração para a maior
obra da literatura infantil
brasileira. Construído em
1870, o casarão possui 19
cômodos e mais de 80 janelas,
feitas com Pinho de Riga da

Letônia,madeira só
encontrada em construções do
século passado. É dessas
janelas que podemos
ver as histórias
 encantadas de Lobato.O sítio
é rodeado por uma vasta área
verde, lagos, cachoeira,
animais silvestres e árvores
carregadas de saborosas
frutas.Conheça o Fabuloso
mundo da roça !

Sitio do Pica Pau Amarelo
Monteiro Lobato-SP

Programação:  Festa do
Arroz 17/04 Banda
Regimental da Polícia Militar
do Estado de São Paulo
Famutre Ballet Studio 23 18/
04 Choro na Feira Cantor
Xeno Banda Rainha dos
Anjos (Padre Alan) Grupo

Waldir Azevedo 19/04 Gui
Lessa Gustavo Cruz,  Zé do
Vale e Matagal Grupo Vinti
Cia de Dança Monica
Alvarenga Kito Shamidaiko
Dirceu do Patrocínio
Orquestra de Viola e Violino
Itaubaté 20/04 Eduardo

Reno Natalia Alves Ted
Berrante Kiokoko Taiko
Mistura e Manda Balle
Studiuo 23 Estrembelahdos
Cartaz Acústico.
Outras atrações: Feira
Literária, Escoteiros e
Passeio Ciclístico

Programação Festa do
Arroz em Tremembé
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Prof ª Sueli Araújo,
Prof ° Sebastião,

L.C.S Minas BAR e CAFÉ,
 Matec Tecnologia e

Usinagem,
 Escondidinho Lanches,

Ricci Modas Masculinas,
 Ivan Araújo Imóveis,

Alexandre V. Marcondes,
Paulinho Fotógrafo,

Sr.Inácio,

Dona Regina Helena
Chiaradia,
O Butico,

Saninho Lanches,
Comercial Inhapim,

Dona Ângela,
Hamburgão Lanches

Modas e Modas,
Tresse Kids e Calçados,

Ligue Pizza Mil,
Pizzaria Migoto,

Auto Mecânica Bom Jesus,
Salão Juluan,

Prof° Hoffman,
Youkids

Restaurante do Waltinho
Bateria e Extintor

Tremembé
Lanchonete Pit – Stop

Hot Car Centro Automotivo
Bar do Danilo

Auto Posto Center Vitória

Yamasaki Horti-Frutti
Dona Tina Espetos

Studio Dinorá
Casa de Ração Avenida

Kará Bar
Dr.Ana Lucia Ribeiro S.

Cruz
Mario Deposito de Água e

Gás
Distribuidora de Bebidas

Avenida

Auto Escola Santana
Bruno Lanches

Via Francisco Ateliê
Ben-Hur Ouriversaria

Banca Avenida
Suzana Lanches e Pastéis

Padaria Pão Vale
Dr.Rubens Arouca
Botequim Maricota

Restaurante Gamella
Rodrigo Lanches

Afonso Cabeleleiro
Comercial Trabijú

Vale Reciclar
Focomunicação

Raimundo’s Salgados e
Pastéis

Spaço Maria Dulce
Neusa Amaral Modas

Lanchonete Bell
Festall Doces - Atacado e

Varejo,

PATROCINIO CULTURAL

O 43º Festival
Internacional de
Inverno de Campos
do Jordão iniciará no
dia 30 de junho,
abriu as inscrições
para os bolsistas
neste dia 19 de
abril.Os jovens
instrumentistas entre 14 e
30 anos podem se
inscreverem no site do
Festival para os cursos de
instrumentos, práticas de
orquestra, músicas de
câmara e regência,
podendo ter contato com
grandes mestres que
darão palestra, aulas
individuais de

instrumentos, aulas de
música de câmara e
masterclasses, além de
integrar a programação
com apresentações de
músicas de câmara como
participar da Orquestra
Acadêmica.Ainda na 43ª
edição haverá
homenagem ao maestro
Eleazar de Carvalho, que
além ser o nome do
principal prêmio ao
melhor bolsista brasileiro
desta edição, também terá
o seu centenário
comemorado no evento.O
Festival de Inverno se
estenderá até 29 de julho,
com 60 concertos em

Campos do Jordão e Sala
Paulo, com organização
da Fundação Osesp, que
também administra a
Osesp (Orquestra
Sinfônica do
Estado de São Paulo) e a
Sala São Paulo.
C o n t a n d o
com a direção pedagógica 
com o maestro Cláudio
Cruz, a consultora
artística e regente da
Orquestra Acadêmica, a
mestrina Marin Alsop, a
direção artística de
Arthur Nestrovski. Em
breve a programação
completa do 43º Festival
de Inverno.

Abertas as inscrições
para o Festival de

Inverno
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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.

Uma festa de sabores e
combinações e o pinhão como
ingrediente principal. A
semente da Araucária
angustifolia, tem cerca de 4
centímetros, forma alongada
e cor de marfim. Nos campos
e serras de Cunha, no
caminho entre Guaratinguetá
e Paraty, essa semente é
abundante nessa época,
chegando a atingir quase mil
toneladas nas safras
anuais.Com a Festa do
Pinhão – cuja 12ª edição
acontece entre 21 de abril e
6 de maio próximos - essas
sementes, que praticamente
não tinham valor, passaram a
ser utilizadas como
ingrediente importante de
receitas que, pela sua
versatilidade, agradam a
todos os paladares.Algumas
dessas receitas poderão ser
conferidas durante o Festival
Gastronômico do Pinhão
programado por 17
estabelecimentos, entre
restaurantes, pousadas e
cafés da cidade, que ocorre
no mesmo período da Festa
do Pinhão, com pratos
específicos, a R$ 25 por
pessoa.A combinação pode
ser com peixe, como a truta
com pinhão, apresentado pelo
Hotel Fazenda São Francisco
(3119-6135), a truta da
montanha, da Pousada e
Restaurante dos Girassóis

(3111-1426) ou a traíra sem
espinha, do restaurante Toca
do Peixe (9731-0650).Há
opções para quem prefere o
pinhão com carne bovina ou
suína, como o contra filé ao
molho de pinhão, arroz branco
e batata sautê com pinhão, do
Baco Restaurante (3111–
1417); o filé frango ou bovino
com molho cremoso de
pinhão, do Restaurante Lazer
na Serra é outra delícia a ser
degustada.Também o filé de
frango, só que grelhado em
cama de abóbora ao molho de
pinhões, é a receita
apresentada pelo Restaurante
Quebra – Cangalha
(31112391/9745-1902).A
carne de porco aparece nas
receitas da Pousada Barra do
Bíé (3111-1477), onde a
atração é o filet mignon de
suíno com pesto
 de hortelã acompanhado de
farofa de pinhão e arroz
integral; a costelinha de porco
c o m
pinhão no restaurante Melhor
Hora (3111-1413) e o lombo
de porco com
pinhão, no Antigo Caminho do
Ouro (9702-4280).No Espaço
Drão (3111-1326) serão
servidas costelinhas assadas
com pinhão e rodelas de
batatas doces, arroz branco e
salada, e o escondidinho de
pinhão, com carne seca
temperada, purê de batata e

Em Cunha uma festa de

sabores com o Pinhão

Miscelânea

28/29/30 de Abril de 2012

saladinha da horta orgânica.
A carne seca também será a
combinação com o pinhão, na
receita da Pousada Terra
Viva (3111-8000).As massas
também ficam bem com o
pinhão, como o capeletti de
pinhão ao molho cremoso de
queijos, de O Gnomo
Restaurante (97590532/9734-
8869), o Penne ao pesto de
pinhão, da Pousada e
Restaurante Dona Felicidade
(3111-1878) ou o tagliatelle ou
pappardelle ao molho de
manteiga, ervas finas e
pinhão, servido pelo Villa
Favorita – Cozinha Artesanal
Italiana (9773-8688).O caldo
de mandioca com pinhão do
Café & Arte (3111-2521) será
uma boa pedida,
principalmente se as noites
estiverem frias como de
costume na serra.Para quem
aprecia um belo café
colonial, a Pousada da Oma
(3111–8025/9733–9676)
oferece o bolo de pinhão com
capa de açúcar. O bolo de
pinhão combinado com a
castanha do Pará e
acompanhado de um
delicioso leite ao creme de
café também é a atração do
Café Capril (3111-1679/9716-
1920). O bolo e a farofa de
pinhão poderão ser
saboreados também no
Restaurante Melhor Hora
((3111-1413).

Culinária

Molho de atum, limão e azeitona

Ingredientes:
2 colheres de sopa de óleo ou azeite, 2 dentes de alho picados,
1 lata de atum em pedaços escorrido, ½ xícara de chá de azeitonas pretas, sem caroço,
picadas, suco e raspas da casca de ½ limão, sal, pimenta do reino e salsa picada a gosto.

Modo de preparar:
Em fogo médio aqueça uma frigideira grande com o óleo ou azeite e doure os dentes de alho.
Desligue o fogo, adicione o atum, a azeitona, o suco, as raspas e o macarrão de sua
preferência cozido e escorrido. Tempere com sal, pimenta e salsa, misture bem, transfira para
uma travessa e sirva.

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau,
que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom coração, costumava
ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das
casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem milagres
atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e
espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim
do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou
verde escura. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom
velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada por Nast foi
apresentada na revista Harper’s Weeklys nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai
Noel está presente na vida das crianças de todo mundo, principalmente durante as festas
natalinas. E o bom velhinho de barbas brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal,
traz presentes para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano.
Ele habita o Pólo Norte e, com seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias
durante as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

A professora de catecismo pergunta ao garoto:
- Joãozinho, o que é o purgatório?
E o menino responde:
- Purgatório é o lugar onde as pulgas ficam esperando para irem para o inferno.

O sujeito no maior sono e a mulher o acorda toda agitada:
- O que foi? Algum ladrão?
- Não, eu sonhei que você me deu um carro novinho.
- Então, entra no carro, vai dar uma voltinha e me deixe dormir sossegado.

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela noite. A mulher,
só de “butuca”, ouve-o repetir várias vezes o nome da outra. Na manhã seguinte, vai com tudo
tirar satisfação, mas ele se sai bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma égua que estou botando a maior fé na corrida de
domingo!
E fica por isso mesmo. Mas, à noite, porém, encontra a mulher com a cara mais fechada do
mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar com você...

Dois amigos conversavam nas ruas de Lisboa:
- Manoel, eu estou com um tremendo problema...
- Qual é teu problema? Pergunta o amigo.
- É que outro dia eu achei uma receita que ensina como fazer cerveja em casa!
- E desde quando isso é um problema, ora pois ?
- Diz prá mim Manoel, onde é que eu vou arrumar uma casa?

Pensamentos

Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.

A maioria das pessoas prefere um elogio que as prejudique a uma crítica que as beneficie.

Basta uma palavra para que um homem seja julgado sábio, e uma palavra para que seja
julgado tolo. Sejamos, portanto, cautelosos quando falamos.

Há dois objetivos a visar na vida: primeiro, conseguir o que se deseja; depois, gozá-lo. Só os
mais sábios alcançam o segundo.

Já percebeste como são pequeninos os grãos de areia? Contudo, postos num navio, fazem-no
afundar.

Minha consciência tem maior peso sobre mim do que a opinião do mundo inteiro.

O verdadeiro caminho da sabedoria pode ser identificado por apenas três coisas: precisa ter
amor, deve ser prático e pode ser trilhado por qualquer pessoa.

Melhor é perder o ofício e a vida, que reter o ofício e perder a consciência.

Muitas pessoas que resplandecem bem como a lua durante a noite, são assim com ela uma
simples nuvem vista de dia.

Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.

Não faça mal e o mal não existirá.

Não se ganha fama numa cama de penas.
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A END TreinamentUS
inicia em abril, a gestão de
cursos de ultrassom
industrial voltado para
profissionais do setor de
petróleo, gás, mineração,
ferroviário e outros,
visando uma preparação
rápida e fortalecida pelos
ótimos resultados
obtidos através de
trabalhos realizados com
a Tenaris Confab,
Petrobrás e outras
empresas.A END
TreinamentUS tem sede
em Pindamonhangaba e
trabalha com treinamento
e capacitação em
ultrassom industrial
realizando treinamento
prático e
específico.”Atualmente
estamos oferecendo
trabalhos voltados para a
área de gestão de
treinamento e capacitação
em ensaio por ultrassom
industrial e os resultados
obtidos tem sido
satisfatórios, tendo em
vista o alto índice de
aprovação na qualificação
final. Tudo isso sob
supervisão de um
profissional Nível 3 em
Ultrassom, Manuel
Víctor de Campos
Melo.”, (SNQC 01797),
disse o proprietário da
END TreinamentUS, Luiz
F e r n a n d e s
P r o l u n g a t i . L u i z
Fernandes comemora o
sucesso obtido com

profissionais que se
preparam para ingressar
em grandes empresas.
“Na verdade, há tempos
estamos recebendo
pedidos pra que a gente,
além da capacitação,
possamos oferecer
cursos. Há muitos
interessados e acredito eu
que o sistema inicial já vai
nascer forte porque
temos ótimos
profissionais, capacitados
e qualificados que estarão
fazendo parte do nosso
quadro educacional.”O
proprietário da END
TreinamentUS ressalta os
resultados positivos
desse processo de
capacitação oferecido por
sua empresa, a nível
nacional, inclusive com
repercussão no exterior.
“Temos um profissional
que está hoje trabalhando
na China e veio pra
receber esse
treinamento. Então
pensamos: por que
também não fornecer os
cursos?”Segundo Luiz
Fernandes, o processo de
curso de ultrassom
Industrial de acordo com
a ABENDI (Associação
Brasileira de Ensaio Não
Destrutivos e Inspeção) e
norma NA 001, aprovada
pelo profissional nível 3.
Com foco no conteúdo a
END TreinamentUS visa
entrar no mercado com
cursos de qualidade.  As

aulas serão ministradas
nos períodos matinal,
vespertino, noturno e
ainda uma turma
especifica para o final de
semana.”Queremos que
os resultados deixem os
alunos mais capacitados,
que eles saiam da END
T r e i n a m e n t U S
preparadíssimos! O
objetivo do curso é
focado e orientado para o
desenvolvimento técnico
dos profissionais,
buscando suprir as
necessidades de
qualificação da mão de
obra especializada e a
busca pela redução
significativa dos
custos.As inscrições para
as primeiras turmas já
estão abertas e terão carga
horária de 120 horas, com
todo o material
necessário, em condições
de pagamento bem
satisfatórios. “O aluno
que irá ingressar no
sistema está procurando
um objetivo na vida. Por
isso respeitaremos os
interessados e iremos
procurar oferecer o
melhor custo-
benefício!”.A meta da
END TreinamentUS é
clara: Construir futuros
profissionais voltados pra
gestão de ultrassom
industrial para atuação na
área de petróleo e gás,
para atuação no mercado
nacional e internacional.

END TreinamentUS inicia cursos
na área de ultrassom industrial em

Pindamonhangaba

Uma nova trilha para observação
de pássaros no bairro
Itamambuca, em Ubatuba, foi
inaugurada no último sábado, 7.
A trilha conta com placas de
identificação, quatro painéis com
fotos e nomes das principais
espécies da região, além de
comedouros ao longo da
Avenida Itamambuca.Ubatuba já
faz parte dos roteiros que os
amantes da atividade elegeram.
Em função da enorme
diversidade de espécies que são
encontradas no município, a
proposta agora é oficializar os
pontos de observação entre os
roteiros oficiais que serão
oferecidos durante a Copa do
Mundo, em 2014.Ubatuba faz
parte de uma das regiões mais
íntegras da Mata Atlântica, onde
a floresta está mais próxima do
mar. Essa configuração torna a
região muito privilegiada para a
atividade. Itamambuca faz parte
desse cenário, concentrando
mais de 220 espécies, das 565 que
existem em Ubatuba, o que
representa cerca de 5% das
espécies de todo o mundo, que
tem 9.700. No Brasil foram
identificadas 1980, portanto esta
região presenteia seus visitantes
com quase 30% das espécies

presentes em todo o
país.Importância de Ubatuba
entre os roteiros de visitação
Ubatuba é hoje um dos
municípios do Brasil que recebe
mais visitantes com o intuito
exclusivo de observar pássaros.
Considerando que 90% de seu
território está em área de Mata
Atlântica, estima-se que abrigue
30% de todas as espécies de
aves brasileiras e cerca de 5% de
aves de todo o mundo. Desde
2004 o tangará foi eleito ave
símbolo de Ubatuba.O
ornitólogo amador Carlos Rizzo
falou sobre o trabalho que vem
sendo desenvolvido, graças a
diversas parcerias, e a
importância da recuperação de
áreas degradadas que estão
sendo enriquecidas com
diversas espécies de árvores
frutíferas nativas, no loteamento
Itamambuca, como uma
ferramenta importante para o
aumento do número de aves no
bairro. “O objetivo maior desse
trabalho é a valorização da beleza.
Transformar caçadores em
observadores é um dos
resultados que já podem ser
contabilizados”, comentou
Carlos Rizzo.Capacitação de
jovens O projeto prevê ainda a

Nova trilha para
observação de pássaros

é  inaugurada em
Ubatuba

capacitação de jovens para
trabalharem como guias nas
trilhas de Ubatuba, sendo
formados um ou dois para a trilha
de Itamambuca. O roteiro
inaugurado reúne os parceiros
SAI (Associação Amigos de
Itamambuca), SAMITA
(Sociedade Amigos e Moradores
de Itamambuca), Escola de Surf
do Zecão, PGA – Plano de Gestão
Ambiental de Itamambuca,
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Agência Ambiental e
empresários locais. Faz parte do
objetivo da educação ambiental
junto às crianças da escola
municipal Honor Figueira,
envolvendo também
proprietários, turistas e
comunidade. Prevê ainda a
capacitação de jovens da
comunidade como guias locais.
Para mais informações ligue para
a SAI: (12) 3845-3156. E para
saber um pouco mais sobre as
espécies de pássaros de
Ubatuba, veja o Caderno 2, do
Projeto EDUCOM, iniciativa da
SAI com financiamento do
FEHIDRO (Fundo estadual de
Recursos Hídricos), em http://
www.youblisher.com/p/229978-
Caderno-Educom-2 e http://

www.ubatubabirds.com.br.

O dia 1º de Maio está
chegando, e com ele a grande
festa em comemoração a
todos os trabalhadores e
trabalhadoras de Taubaté e
Região, realizada pelo
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté Serão 7 horas de
shows, ato político e uma
programação repleta de
diversão para toda a família.
Sob o tema Saúde: Um
Direito De Todos, faremos
uma reflexão sobre a saúde
pública em nossa cidade,

nosso estado e nosso
país.Contaremos com a
presença de autoridades
políticas e sindicais que vão
nos ajudar a dizer um basta
para a saúde de nossa cidade
e refletir sobre uma saúde
mais humana e de qualidade
para nossa população.A
diversão musical ficará por
conta da dupla Hugo e
Thiago, que irá levantar a
galera com sucessos como
“Dando Risada” e “Ninguém
Tem Nada Com Isso”,

teremos o grupo de pagode
Jeito Moleque, com músicas
como “Me Faz Feliz” e
“Amor Eterno”, e ainda
teremos o cantor Matheus
Leite e as bandas Paranga e
Cheiro de Fulo, que serão as
atrações regionais.Para as
crianças, mais uma vez
teremos o “Espaço Criança”,
que contará com o auxílio de
monitores para entreter os
pequenos e oferecer muita
diversão e um dia de pura
alegria.

1º de Maio de Taubaté
terá 7 h de shows e

muita diversão
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O Sesc Taubaté recebe até
o dia 06 de junho a
exposição interativa
Penso Lógico Existo.
Esta mostra tema tica,
concebida originalmente
pela equipe técnica do
SESC Rio Preto,
apresenta, por meio de
jogos e situações-
problema, os princi pios
lo gicos, ora lidando com
a lo gica filoso fica, ora
com a lógica matema tica.
O visitante sera
convidado a encarar os
desafios de forma lu dica
e divertida. A concepção,
o projeto e a cenografia
são de Wander Ferreira
Junnior. A entrada é
franca.A exposição
propõe a busca pelas
formas de pensar,
caminhos do racioci nio
e suas possibilidades pela
associaça o de ideias,
soluça o de problemas,
uso de argumentos,

descoberta de padro es e
co digos que o exerci cio
dos princi pios lo gicos
engendra na mente e no
pensamento humano.A
proposta e apresentar uma
variedade de jogos e
situaço esproblema, onde
diferentes conceitos lo
gicos aparecem em
quantidade e variedade.
Assim, os desafios cla
ssicos da lo gica e a busca
de padro es sa o
apresentados, de maneira
revisitada, como em um
ingrediente de receita
para preparar sopa ou em
charadas propostas numa
conversa em torno de
uma mesa de cha .
Aparecem ainda em histo
ria cujas situaço es sa o
possi veis de serem
montadas com as peças
do tangram, em
criptogramas usados para
escrever mensagens
virtuais e para

publicar opinio
 es dos visitantes sobre a
mostra, que sera o
apresentadas na forma de
QR code.Durante os
meses da exposição, já
está agendada a visita de
aproximadamente 3000
alunos da Rede Pública de
Ensino do município de
Taubaté que terão a
oportunidade de para
interagir com as diversas
a t i v i d a d e s
propostas.ServiçoVisitação
de 17 de abril a 6 de
junhoDe terça a sexta das
8h às 21h; sábados,
domingos e feriados, das
10h às 17h.
GrátisAgendamento de
grupos: (12) 3634.4016
ou email@taubate.
sescsp.org.br .Sesc
Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Exposição “Penso lógico
existo” no Sesc

Ajudar o próximo é o objetivo
da equipe de Arrecadação do
FSS- Fundo Social de
Solidariedade de
P i n d a m o n h a n g a b a .
Arrecadação de alimentos,
água potável, material de
limpeza e agasalhos são feitas
durante todo o ano para
contribuir com pessoas e
cidades que necessitam.Em
sete anos de campanhas o
Fundo Social de Solidariedade
já arrecadou mais de 1 milhão
de peças de roupas, já ajudou
11 cidades em diversas
regiões que sofreram com os
desastres naturais. Em 2011
mais de dois mil produtos de
limpezas foram doados para
cidade mineira de Além
Paraíba e mais de 15
toneladas de alimentos foram
distribuídas para entidades
devidamente cadastradas no
CMDCA – Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do
A d o l e s c e n t e s .  ” A s
campanhas desenvolvem o
espírito solidário das pessoas
que contribuem, a população

de Pindamonhangaba é a
mais solidaria da região.
Agradeço a todos que
colaboram para que as
campanhas sejam realizadas
com sucesso”, ressaltou o
coordenador de arrecadações
Mário Augusto Monteiro. A
receptividade também faz
parte das campanhas de
solidariedade que o FSS
promove na cidade. ”Os
pindenses entendem o nosso
propósito e sempre contribui
com os nossos trabalhos. Seja
colaborando com doações ou
participando dos eventos em
que levamos os projetos.
Também tenho que agradecer
o trabalho dos voluntários,
sem a ajuda deles ficaria difícil
desempenhar as ações”,
comenta a presidente do
Fundo Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba, Maria
Angélica. Todas as
campanhas realizadas pelo
FSS conta com o
apoio da Prefeitura,
Defesa Civil, da Sabesp e do
E x e r c i t o
Brasileiro.  CAMPANHA

DE CASA EM CASA A
campanha de casa em casa
terá inicio no dia 2 de maio,
às 8h30, na Praça João de
Faria Fialho, Largo do
Quartel. Os voluntários
seguirão para os 14 bairros
que serão visitados nessa
primeira fase.A Campanha é
uma parceria da Prefeitura de
Pindamonhangaba, Fundo
Social de Solidariedade,
Batalhão Borba Gato, Sabesp,
Polícia Militar, Defesa Civil e
Corpo de Bombeiros. Os
primeiros bairros a serem
visitados são: Vila Nair,
Campo Belo, Jardim Mariana,
Mombaça, Beira Rio, Boa
Vista, Bosque, Crispim, Alto
Tabaú, Santana, Carangola,
Vila Suíça, Maria Emília,
Andrade e Morumbi.O carro
de som passará nos bairros
um dia antes da arrecadação.
Segundo o coordenador da
campanha, Mário
Augusto Monteiro, as
doações devem
ser feitas somente para as
pessoas que estarão
identificadas.

Solidariedade é o
que move as campanhas

do Fundo Social
de Pindamonhangaba

As aulas de Literatura, Mídia
e Educação e de Enredo,
destinadas a estudantes e
professores de escolas
públicas e privadas, serão
ministradas durante o
Festival, realizado de 25 a 27
de maio, em São Francisco
XavierAté quarta-feira, dia
25, estão abertas as
inscrições para as oficinas
“Da imagem à palavra:
Enredos Possíveis” e
“Literatura, Mídia e
Educação”, ministradas
durante o V Festival da
Mantiqueira - Diálogos com
a Literatura. Realizado pela
Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo, com
produção da APAA –
Associação Paulista dos
Amigos da Arte, o Festival
acontecerá entre 25 a 27 de
maio (sexta a domingo), em

São Francisco Xavier
(distrito de São José dos
Campos).A oficina
“Literatura, mídia e
educação”, destinada a
professores de escolas
públicas e privadas de São
Paulo, será ministrada por
Clóvis Bulcão. O historiador
e escritor brasileiro é autor do
romance A Quarta Parte do
Mundo e A Pequena
Enciclopédia de
Personagens da Literatura
Brasileira. As aulas, diárias,
têm duração de duas horas.
Já a oficina “Da imagem à
palavra: enredos possíveis” é
direcionada a estudantes
maiores de 18 anos, sob
coordenadas da escritora
Carla Caruso, autora de mais
de dez livros infanto-juvenis
e integrante de diversos
projetos de capacitação de

professores no Estado de
São Paulo. As aulas, com
duração de duas horas e meia
por dia, tem como objetivo
estimular a produção e leitura
de textos em prosa e verso.A
ficha de inscrição e o
regulamento estão
disponíveis no
www.apaacultural.org.br Os
participantes devem
responder, em até cinco
linhas, à pergunta: “Por que
você quer participar do V
Festival da Mantiqueira –
Diálogos com a Literatura?”.
São 30 vagas para cada
oficina, os selecionados
recebem hospedagem,
alimentação e transporte e
podem participar dos
eventos do Festival. O
resultado será divulgado no
site da APAA a partir do dia
4 de maio.

Festival da Mantiqueira
recebe inscrições para

oficinas
A Unitau está com inscrições
abertas para o Programa de
Bolsas para Iniciação
Científica, até o dia 26 de
maio. O aluno de graduação
que participar do Programa
terá a oportunidade de entrar
em contato direto com as
metodologias, os
procedimentos e o apoio
teórico necessários no
desenvolvimento de um
projeto de pesquisa.O
Programa de Iniciação
Científica da Unitau visa
preparar os alunos para futuro
ingressoem cursos de
mestrado e de doutorado,
ensinando os fundamentos da
metodologia da pesquisa
científica e proporcionando
condições para o estudante
descobrir como Ciência
produzida e como o
conhecimento é

adquirido.Em todas as
modalidades,os participantes
terão seus trabalhos
tutoriados por professores
orientadores, que ficarão
responsáveis em conduzi-los
durante o desenvolvimento
da pesquisa. Para o
coordenador do Programa
de Iniciação Científica da
Universidade, Prof. Dr.
Edson Rodrigues, o objetivo
é fazer com que o estudante
tenha contato com o campo
da pesquisa. “Trata-se de
uma forma de o aluno
entender como a Ciência
func iona” ,des taca .Os
trabalhos desenvolvidos
durante o ano serão expostos
para a comunidade
acadêmica durante o XVII
Encontro de Iniciação
Cientifica (ENIC), realizado
pela Universidade.A página

para cadastro de inscrição,
além de orientações, como
normas, regulamento e
calendário, pode ser
encontrada no link: http://
m i g r e . m e / 8 K g 6 c
Modalidades de bolsas A
Pró-reitoria de Pesquisae
Pós graduação da Unitau
prevê três modalidades para
o aluno-pesquisador:
Programa de Iniciação
Científica (PIC) concede aos
bolsistas desconto na
mensalidade. Programa
Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC)
disponibiliza bolsa por
intermédio do CNPq
(Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico). Programa de
Iniciação Científica Voluntária
( P i c v o l ) ,
sem direito à bolsa.

Programa de Iniciação
Científica da Unitau abre

inscrições

 Município de Monteiro Lobato
recebeu esse nome numa
homenagem ao grande escritor
paulista Monteiro Lobato, que
ali viveu e inspirou-se para
escrever a maioria de suas
obras, em sua maior parte
dedicada às crianças e aos
jovens.Monteiro Lobato viveu na
Fazenda do Visconde, em terras
de propriedade de seu avô, sendo
que a cidade que anos mais tarde
o seu nome, pertence à comarca
de São José dos Campos. Muitos
historiadores citam em suas
obras a passagem pela região de
algumas Bandeiras, que no local
faziam paradas e preparavam-se
para cruzar e escalar as altas
montanhas que iam dar em
Minas Gerais.Data da
Emancipação Política: 24 de
dezembro de 1.948.Altitude:
620 metros.Longitude: 2° 39’.
Região administrativa: São José

dos Campos. Extensão da área
territorial: O município de
Monteiro Lobato conta com uma
área de 260 km2. Efemérides:
Festas tradicionais: Nossa
Senhora do Bom Sucesso, em
setembro, e São
 Sebastião, em janeiro.
Feriado Municipal 26 de abril,
quando é
 comemorado o aniversário da
cidade. Prédios: São erigidos na
zona urbana.Arrecadação: São
oriundas de tributos municipais,
e de repasses do governo Federal
e do Estado.Comércio: São
estabelecimentos que
abastecem principalmente aos
habitantes. São
armazéns de secos e molhados,
açougues, lojas,
farmácias, padarias,
restaurantes, barbearias e
outras.Agricultura: Possui
várias propriedades

agropecuárias cadastradas no
INCRA.Rede bancária: Servida
pela Nossa Caixa Nosso
Banco.Infra estrutura: Monteiro
Lobato possui rede de águas, e
de força e luz. Possui agencia
de correio e rede telefônica.
Transportes: O transporte é feito
via rodovia quer de carga quanto
de passageiros, sendo este
regional.Rodovias: Estadual
asfaltada pelo DER.Rios: Rio
Ferrão, Buquira, Córrego do
Machado, Ribeirão do
Descoberto e rio do
Peixe.Assistência: Estruturada
com estabelecimentos de
ensino, posto de saúde e de
promoção social.Imprensa: A
cidade é atendida pela imprensa
falada e escrita, através de
emissoras locais e regionais d
rádio e TV, e de diversos jornais
dentre eles A Gazeta dos
Municípios.

Histórico da cidade de
Monteiro Lobato

Uma das ações culturais que
acontece neste mês de abril
está o I Festival Internacional
de Cinema de Campos do
Jordão, que acontece entre
os dias 27 de abril a 05 de
maio, no Campos do Jordão
Convention Center.Esse
encontro traz à serra, nos 9
dias, exibição de filmes,
workshops, palestras,
oficinas e debates, reunindo
profissionais e espectadores
para conhecer o que está
sendo produzindo em curtas
e longas metragem, que serão
exibidos nas categorias oficial
competitiva de longa, oficial
competitiva de curta,
paralelas e juventude. Sendo
que os materiais
competidores têm produção
e finalização entre os anos de
2010 e 2012.Nesta primeira
edição que terá o fio

condutor, a comédia, o
Festival prestará uma
homenagem a Amacio
Mazzaropi, o eterno Jeca
Tatu que estaria completando
100 anos em 2012. E para
comemorar essa data, a Cia.
Cinematográfica Vera Cruz
concedeu quatro obras do
artista para serem exibidas
durante a programação deste
evento, entre os títulos estão
“Sai da Frente”, “Nadando
em Dinheiro”,
 “Candinho” e “O Gato da
M a d a m e ” . A
expectativa de público é de
25 mil pessoas, sendo que os
ingressos para as sessões de
cinema serão gratuitos e
poderão ser retirados em 3
pontos específicos de
Campos do Jordão, o que
tornará ainda mais
democrático o Festival e

atingindo aos diversos
públicos, entre moradores e
visitantes.O I Festival de
Cinema de Campos do
Jordão é uma realização da
Confraria de Comunicação e
Kling & Associados, com
curadoria do Diretor do MIS
- SP, André Sturm, com
patrocínio da Instituto
Elektro, Lorenzetti e Ache.
Apoio Cultural da Prefeitura
da Estância de
Campos do Jordão,
PROAC, ISPAC (Instituto
São Paulo de Arte e Cultura),
Governo do Estado de São
Paulo, Lei Reaunet,
Associação Comercial
Empresarial de Campos do
Jordão, Central de
Pousadas,Cozinha da
Montanha e Campos do
Jordão e Região Convention
& Visitors Bureau.

Em Campos do Jordão Festival de
Cinema começa no próximo dia 27

de abril
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Começa na próxima
quinta-feira, 26 de abril, a
23a Festa da Colônia
Italiana do distrito de
Quiririm, em Taubaté.
Considerada um dos
eventos gastronômicos
mais visitados do Brasil,
neste ano a festa contará
com seis dias de
programação, se
estendendo até 1 de
maio.Para a abertura
oficial está programado
show com a Banda Itália
Brasil. Já o
encerramento, no dia 1 de
maio, contará com show
de Paolo Martini. A
programação prevê ainda
apresentações teatrais e
de danças típicas
italianas, além de oficinas
culturais.À disposição
dos visitantes haverá 25
barracas de comidas
típicas (massas e doces).
A Festa da Imigração
Italiana de Quiririm é
realizada pela Prefeitura
de Taubaté e tem recebido
total apoio da
administração do prefeito
Roberto Peixoto.Todas as
informações sobre a festa
podem ser obtidas no site
oficial do evento –
www.festadequiririm.com.br.
23ª Festa da Imigração
de Quiririm De 26 de
abril a 1 de maio 26 de
abril – quinta feira 19h00
– Abertura oficial com a
presença do Sr. Prefeito
Municipal e autoridades
20h00 – Eleição Rainha
da Festa Italiana – Elcio
Portes e Banda 22h00 –
Show com Banda Itália

Brasil 27 de abril – sexta-
feira 12h00 – Show pelas
ruas com Patrícia /
Canavezi e Carolina
19h00 – Show com
cantor Branco e Cia
20h00 – Grupo de Dança
20h30 – Grupo de Dança
Santa Lucia Mirim 21h00
– Grupo de Dança Santa
Lucia 21h30 – Grupo de
Dança Piccola Tarantela
22h00 – Show com Brasil
Felicita Palquinho –
20h00 Show Erudito com
Santana 28 de abril –
sábado 13h00 – Show
pelas ruas com Carlos
Giam / Maressa 15h00 –
Em frente ao palco –
Oficinas Temáticas Com
Cia Psiu Com Alexandre
Vila Com Cátia Bercamo
Palco 19h00 – Show com
Rolando Sterzi 20h00 –
Grupo de Dança 20h30 –
Grupo de Dança Santa
Lucia Mirim 21h00 –
Grupo de Dança Santa
Lucia 21h30 – Grupo de
Dança Piccola Tarantela
22h00 – Show com
Banda Italianíssima
Palquinho - 20h00 Grupo
Mensageiros da Amizade
29 de abril –
Domingo 12h00 – Show
pelas ruas com Rolando
Sterzi / Rose Star Palco
12h00 – Show com
Dirceu Patrocino 13h00
– Show com Eleny Matera
e Banda 16h30 – Grupo
de Dança Santa Lucia
Mirim 17h00 – Missa –
João Canavezzi e Luiza
Monteiro Palco 19h30 –
Orquestra Sanfonica de
São Paulo 20h30 –

Desfile da Imigração
Italiana pelas Ruas
Centrais 21h00 – Branco
e Cia 22:00 – Show com
3 Tenores Palquinho
Show Erudito com
Rolando 15h00 - Em
frente ao palco – Oficinas
Temáticas Com Cia do
Sol Com Tio Energia Com
Truões 30 de abril –
segunda-feira 19h00 –
Show com Banda Will e
Mônica 20h00 – Grupo
de Dança 20h30 – Grupo
de Dança Santa Lucia
mirim 21h00 – Grupo de
Dança Santa Lucia 21h30
– Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 – Show
com Fred Rovela
Palquinho Show erudito
com Santana 1 de maio–
terça-feira 12h00 – Show
pelas ruas com Rolando /
Paulinho Carioca e Rose
Star 19h00 – Show com
Quarteto Mistura e Banda
Azzura 20h00 – Grupo de
Dança 20h30 – Grupo de
Dança Santa Lucia Mirim
21h00 – Grupo de Dança
Santa Lucia 21h30 –
Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 –
Show com
P a o l o
Martini Palquinho: Show
erudito com Rolando
Apresentação Fego
Camargo Sábados e
Domingos – Oficinas
culturais das 15 às 17
horas Artistas e grupos de
teatro pelas ruas.
Palquinho: atrações
variadas Projetos
artísticos Festa Italiana –
todos os dias

Começou
dia 26 a 23ª Festa Italiana

de Quiririm

Data de aniversário : 30 de
abril. Origem do nome:
Talvez em homenagem
Capitão General Luís da
Paraitinga, que ordenou a
fundação da cidade. Antiga
povoação fundada em 2 de
maio de 1760, pelo sargento
Manuel Antônio de Carvalho,
juiz das mediações e sesmaria
da então vila Guaratingueta,
por ordem do capitão-general
Luiz Antônio de Souza
Botelho Mourão com o nome
de São Luís do Paraitinga, sob
a invocação de Nossa
Senhora dos Prazeres,
padroeira da Casa Mateus.
Estava sujeito à jurisdição das
vilas vizinhas, Taubaté e
Ubatuba. Foi elevado a vila
por portaria do mesmo
capitão-general, de 9 de
janeiro de 1773 e instalada a
31 de março do mesmo ano.

Como município, foi criado
com a freguesia de São Luís
do Paraitinga.Foram
incorporados os distritos de :
Bairro Alto, pela lei N o  16,
de 4 de março de 1842;
Lagoinha, pela lei No  26 ,
de março de 1866;
Catuçaba, pelo
Decreto No  14.334 de 30
de novembro de 1944;
Lagoinha, pelo Decreto No

14.334, de 390 de
novembro de 1944.Foram
desmembrados: Bairro Alto,
pela lei No  10, de 10 de junho
de 1850; Lagoinha pela lei No

128, de 25 de abril de 1,880;
Lagoinha pela lei No  2.456, de
30 de novembro de 1953.
Consta atualmente dos
seguintes distritos de paz: São
Luís do Paraitinga e
C a t u ç a b a . F u n d a d o r :
Sargenteo-mor Manoel

Antônio de Carvalho.Vila:
São Luís do Paraitinga foi
elevada à categoria de vila,
em 9 de janeiro de
1773.Município: O município
foi criado pela lei No  44, de
30 de abril de
1 8 3 7 . T o p o g r a f i a :
Montanhosa. Data de
Fundação: 8 de maio de
1769. Limites:
 Redenção da Serra,
Natividade da Serra,
Taubaté, Cunha, Lagoinha e
Ubatuba. Clima: Temperado
com inverno seco.
Temperatura médias: Máxima
180  e mínima 17o . Na serra o
clima é frio com
característica de estância
climática. Altitude: 749 m.
Área: 701 km2. Atividades
Econômicas: Agropecuária.
Rodovia: SP-60, SP 125,
Dist. 297 da capital.

Histórico de São Luis do Paraitinga

Inicialmente, em 1720,
Gaspar Vaz - o “Oyaguara”-
abriu o caminho de
Pindamonhangaba ao Vale do
Sapucaí, com o único
objetivo de transportar, por
ordem real o ouro das minas
de Itajubá. O caminho foi
fechado, mas, Gaspar Vaz,
apaixonando-se pela região,
pela fertilidade do seu solo,
opulência da vegetação e
amenidade do clima, nela se
estabeleceu,transformando-
a aos poucos em importante
centro comercial de gado Em
1771, Inácio Caetano Vieira
de Carvalho também foi
atraído pelos encantos da
região, estabelecendo-se
também com uma fazenda
de gado, obtendo, a 27 de
setembro de 1790, sesmaria

por carta do governador da
Capitania de São Paulo. Após
a sua morte, em 1825, seus
herdeiros vendem a gleba ao
brigadeiro Manoel
Rodrigues Jordão, figura de
grande prestígio, ligada à
Independência do Brasil. O
povo que chamava o local de
“os campos” simplesmente
passou a denominá-lo “os
Campos do Jordão”,
dando origem ao nome da
localidade.  Posteriormente,
 em 1874, as terras
foram adquiridas por
Matheus da Costa
Pinto, que fundou o povoado
de São Matheus do Imbiri,
atualmente Vila Jaguaribe,
em homenagem ao Dr. José
Nogueira Jaguaribe, que
introduziu importantes

melhoramentos no povoado.
A Estrada de Ferro Campos
do Jordão teve a sua
primeira estaca batida a 27
de abril de 1912, resultado
dos esforços desenvolvidos
pelos Drs. Emílio Ribas e
Vitor Godinho. A obra foi
confiada ao português
Sebastião de Oliveira
Damas. Data de sua
Emancipação Política 19 de
junho de 1934. Altitude:
1.700m Longitude: 45º 30.
Região Administrativa: Vale do
Paraíba Região Geográfica:
Zona Leste de São Paulo.
Extensão Da Área Territorial:
269 km 2. Efemérides: O Dia
29 de abril é marcado, todos
os anos como o dia da cidade,
constituindo-se em feriado
municipal.

Histórico de Campos do Jordão
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