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A GAzetA dos Municípios

Ubatuba é referência 
mundial em observação 

de aves

Pinda recebe revistas 
do turismo da cidade

Alunos municipais
estudam borboletas em 

Pindamonhangaba

Em uma parceria com 
a Secretaria de Turismo 
do Estado de São Pau-
lo, Pindamonhangaba 
recebeu 20 mil exem-
plares da revista do 
turismo da cidade. 

Ubatuba - Referência 
mundial em observação 
de aves (Birdwatching)
Com aproximadamen-
te 80% do território de 
Mata Atlântica preserva-
da, Ubatuba é referência 
mundial em observação 
de aves (Birdwatching).

Os alunos da escola mu-
nicipal Profª Maria Zara 
Renoldi dos Santos, do 
bairro Ouro Verde, parti-
ciparam de uma atividade 
diferente, na última se-
mana: foram aprender um 

De acordo com in-
formações do Depar-
tamento de Turismo, 
a parceria foi concreti-
zada devido à participa-
ção intensa de Pinda em
 todos os eventos pro-

Turistas e fotógrafos dos 
quatro cantos do mun-
do marcam presença 
por aqui em busca de 
lembranças e imagens.
E não é preciso
 se embrenhar 
nas matas do municí-
pio para ver os mais 

pouco sobre a vida e os 
costumes das borboletas. 
O aprendizado fez parte 
da atividade de meio am-
biente realizada na escola.
Foi feita uma visita ao Par-
que Roberto Burle Marx, 

porcionados pela Secre-
taria Estadual. Além da 
edição de Pinda, deve-
rão ser impressas por 
essa parceria as revistas 
do Circuito Mantiquei-
ra e do Codivap Turismo.

coloridos e belos pás-
saros da nossa fauna.
Basta colocar uma fru-
ta qualquer no muro da 
sua casa, ter um pou-
co de sorte e paciência.
Na foto, uma saíra-de-len-
ço, ave que se destaca 
pela variedade de cores.

em São José dos Campos, 
na qual assistiram uma 
palestra. Em seguida, as 
crianças visitaram o Bor-
boletário Asas de Vidro 
e participaram de uma 
vivência sobre o tema.

Vaqueli recebe
contratos de convênios 
para várias melhorias 

na cidade de Tremembé

O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Márcio recebeu na tar-
de desta terça-feira (07) 
em seu gabinete o Diretor
 Regional do Governo 
do Estado Ailton Barbo-
sa Figueira. O encontro 
serviu para Ailton entre-
gar ao prefeito, vários 
contratos de convênios 
já liberados para me-
lhorias na cidade. Esta 
é a última etapa an-
tes da finalização do 
processo licitatório.
Os contratos são:
- R$ 200 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Ana 

Cândida. (Em licitação)
- R$ 300 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Vale 
das Flores. (Em licitação)
- R$ 200 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Vale 
das Flores. (Em licitação)
- R$ 100 mil – Infra-
estrutura (Asfalto) no 
Vera Cruz. (Aguardando 
aprovação da Câmara)
- R$ 200 mil - Com-
pra de um Caminhão 
Pipa. (Aguardando 
entrega do veículo)
- R$ 530 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) na Ave-
nida Maria do Carmo 
Ribeiro. (Aguardando 
aprovação da Câmara)

- R$ 160 mil - Revitali-
zação da Praça central da 
Flor do Vale. (Aguardan-
do aprovação da Câmara)
- R$ 300 mil - Infraestru-
tura (Asfalto) na Estrada 
Rodolfo de Bonna (Chá-
cara Canaã) (Aguardan-
do aprovação da Câmara)
- R$ 325 mil – Ciclo-
via na Estrada do Pa-
dre Eterno. (Publica-
do em Diário Oficial)
- R$ 753 mil – Revitali-
zação da Praça Zuellin-
gton de Oliveira, qua-
dra de esportes e campo 
do Tufa no Jardim San-
tana. (Aguardando 
aprovação da Câmara)
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a 
sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no 
entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta 
sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções 
sinceras, em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem à sua renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, contudo, 
se você não disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de 
você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos, mas, se 
não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem 
qualquer sentido.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

“Uma cidade, um desafio” 
terá programação especial 

em Santo Antonio do Pinhal

No próximo sábado, 9 de 
agosto, o projeto “Uma ci-
dade, um desafio”, inicia-
tiva realizada pela marca 
Becel pro-activ que tem 
como objetivo a redução 
do colesterol e mudança 
do estilo de vida dos habi-
tantes de Santo Antônio do 
Pinhal, cidade do Vale do 
Paraíba, será dedicado ao 
Dia Nacional do Combate 
ao Colesterol. Comemora-
da oficialmente no dia 8 de 
agosto, a data será celebra-
da com uma programação 
especial de atividades físi-
cas. Nutricionistas e edu-
cadores físicos intensifica-
rão a maratona no combate 
e redução do colesterol.
Além de alongamento, 
caminhada pela cidade e 
gincana de dança, a po-
pulação poderá assistir 
palestras sobre nutrição 
com a Márcia Gowdak, 
nutricionista diretora do 
Departamento de Nutri-
ção da Sociedade de Car-
diologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP), e sobre 
a prática de exercícios fí-
sicos com o Dr. Mauro 
Guiselini, mestre em Edu-
cação Física pela USP, 
doutorando em Motrici-
dade Humana pela Rede 
Euroamericana de Motri-
cidade Humana, profes-
sor da Faculdade de Edu-

cação Física da UniFMU.
Segundo Elizabeth Vargas, 
nutricionista da Unilever, 
o Dia Nacional de Com-
bate ao Colesterol é mais 
uma forma de alertar as 
pessoas a prevenirem os 
altos níveis de LDL-Coles-
terol (colesterol ruim), por 
meio de uma alimentação 
equilibrada e prática de 
exercícios. “É preciso que 
as pessoas se conscienti-
zem de que hábitos saudá-
veis podem prevenir do-
enças cardiovasculares”, 
ressalta a nutricionista.
De acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS), a doença cardio-
vascular é a principal cau-
sa de mortes no mundo, e 
cerca de um em cada três 
casos de doença cardíaca 
coronária é causado por 
níveis elevados de co-
lesterol. Muitas pessoas 
não têm conhecimento 
dos perigos do colesterol 
elevado ou, até mesmo, 
nunca mediram seu nível 
de colesterol, por isso a 
iniciativa é tão relevante. 
Durante os três primeiros 
dias, mais de 1200 pes-
soas realizaram exames 
gratuitamente para me-
dição do colesterol, gli-
cose no sangue, pressão 
arterial, circunferência 
abdominal e IMC (Índice 

de Massa Corpórea). Os 
participantes do progra-
ma que apresentaram o 
LDL-Colesterol alto estão 
agora recebendo, gratui-
tamente, informações e 
incentivos para adotarem 
uma alimentação mais 
saudável e para pratica-
rem exercícios físicos, 
além de orientação nutri-
cional semanal e agenda 
de atividades físicas 
acompanhadas de um 
profissional de educação 
física. Além disso, todos 
estão sendo orientados a 
consumir diariamente 20g 
de Becel pro-activ, que 
contém fitoesteróis, subs-
tâncias que promovem 
a redução do colesterol 
ruim (LDL) no sangue.
“Nunca tinha feito exa-
me para medir o coleste-
rol e não fiquei surpreso 
com o resultado, que deu 
alto, pois sei que não me 
alimento de maneira cor-
reta. Já estou mudando a 
minha alimentação, co-
mendo todas as manhãs a 
Becel pro-activ e também 
fazendo exercícios físicos. 
A iniciativa é inédita no 
Brasil, mas já foi realiza-
da com sucesso pela mar-
ca em outros países, como 
Alemanha, África do Sul, 
Austrália, Espanha, 
Grécia e Inglaterra. 
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Passageiros especiais
esclarecem dúvidas no
Capes Móvel em Pinda

Moreira César promove
encontro sobre hipertensão 

e diabetes

Oficina de Padaria Artesanal 
contempla comunidade em 

Ubatuba

As pessoas com necessi-
dades especiais puderam 
esclarecer dúvidas sobre 
a gratuidade dos serviços 
de transporte urbano. Os 
profissionais do Centro 
de Atendimento ao Pas-
sageiro Especial (Capes), 

A equipe três do Cisas, 
de Moreira César, reali-
zou mais um encontro do 
“Hiper Vida”. A reunião 
ocorreu na sede do SOS, 
no Vale das Acácias. A 
proposta é promover a 

Uma oficina de Padaria 
Artesanal do programa 
Escola da Família Capi-
tão Deolindo aconteceu 
no último sábado e con-
tou com a participação da 
comunidade e das alunas 
dos cursos oferecidos pelo 
Instituto Blablablá Po-
sithivo e pela Secretaria 
Municipal de Cidadania e 
Desenvolvimento Social.
O projeto tem como obje-
tivo oferecer capacitação 
profissional, aumentar as 
possibilidades no mercado 
de trabalho e criar opções 
de fonte de renda para os 
cidadãos participantes. 
Todos os alunos recebe-
ram certificado e apostila 

da Empresa Metropolita-
na de Transportes Urba-
nos (EMTU), realizaram 
atendimentos na praça 
Monsenhor Marcondes na 
última quarta-feira (06).
Vale lembrar que a popu-
lação com necessidades 

qualidade de vida e en-
sinar os moradores a se 
alimentar corretamente. 
O objetivo deste trabalho 
é prevenir a hipertensão 
e diabetes. As primeiras 
reuniões foram realiza-

com diferentes receitas.
A aluna Roberta de Oli-
veira Moraes, moradora 
da Pedreira, que já par-
ticipa de outras ofici-
nas oferecidas pela pre-
feitura, diz aproveitar 
todas as oportunidades 
com muita responsabi-
lidade. “Com essas ofi-
cinas, além de aprender 
bastante, consigo aumen-
tar meu orçamento men-
sal”, comenta Moraes.
O Programa Escola da 
Família abre as portas 
das escolas estaduais aos 
sábados e domingos, das 
9 às 17 horas. Em Ubatu-
ba, o programa funciona 
em cinco escolas: Cap. 

especiais têm direito à 
gratuidade e é importante 
que procurem o Centro de 
Especialidades Médicas, 
com o laudo médico. O 
atendimento é realizado 
de segunda a sexta das 8 
às 11 e das 13 às 16 horas.

das no Jardim Carlota.
A divulgação desta ati-
vidade foi feita pelas 
agentes comunitárias, 
em visitas domiciliares, 
nas consultas médicas 
e por meio de panfletos

Deolindo, Sueli, Idali-
na, Celestino e Aurea. 
“Queremos convidar a 
comunidade para conhe-
cer o Programa Escola da 
Família Cap. Deolindo. 
Estamos oferecendo di-
versos cursos: inclusão 
digital para adultos e 3ª 
idade, ballet infantil, bis-
cuit, alfabetização recre-
ativa, aferição da pressão 
arterial, padaria artesanal, 
desenho artístico, mangá 
e recreação infantil. Todos 
os cursos são trabalhados 
dentro dos quatro eixos 
do programa: trabalho, 
esporte, cultura e saúde”, 
disse Valéria Grotto, vi-
ce-diretora do Deolindo.

Concurso Literário
Ubatuba 2014 estão com

inscrições abertas

Premiação oferece ta-
blets e cursos de idiomas!
A FundArt abriu na últi-
ma sexta-feira, dia 1 de 
agosto, as inscrições para 
o Concurso Literário de 
2014, que contempla os 
Concursos de Poesia e 
Poesia Estudantil Idali-
na Graça, de Contos Wa-
shington de Oliveira e de 
Texto de Teatro Tia Helô. 
As inscrições são 
gratuitas e devem 
ser feitas até o próxi-
mo dia 12 de setembro,
 mediante preenchimen-

to da Ficha de Inscrição 
e entrega do envelope 
identificado apenas pelo 
pseudônimo, na sede da 
Fundação de Arte e Cultu-
ra de Ubatuba ou através 
do correio, no seguinte 
endereço: Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatu-
ba – FundartPraça Nóbre-
ga, no 54 – Centro CEP. 
11680-000 – Ubatuba-SP.
Podem participar in-
teressados, residen-
tes ou domiciliados
 no Vale do Paraíba e 
no Litoral Norte do Es-

tado de São Paulo. 
A solenidade de premia-
ção e o lançamento do li-
vro Antologia 2014, com 
a publicação dos trabalhos 
premiados, acontecem 
no dia 29 de novembro, 
às 19 horas, no Auditó-
rio da FundArt, localiza-
do no Sobradão do Porto.
Entre os prêmios es-
tão tablets, pen drives, 
livros de autores reno-
mados, cursos profissio-
nalizantes e de idioma. 
Confira os regulamentos no 
site www.fundart.com.br

Sebrae-SP promove
atividades para

empreendedores em São 
Luiz do Paraitinga

Oficina, palestra e con-
sultorias gratuitas tra-
tam de temas relaciona-
dos à gestão de negócios
O Sebrae-SP promove ati-
vidades para empresários 
e interessados em abrir um 
negócio em São Luiz do 
Paraitinga durante o mês
 de agosto no Cen-
tro Turístico e Cultu-
ral Nelsinho de Castro.
A programação começa 
no dia 14, às 15h, com 
uma oficina de fluxo 
de caixa. Durante o even-
to, os participantes vão 
obter dicas sobre ges-
tão financeira e aspectos 

como controle de en-
tradas, custos, con-
tas a pagar e receber.
No dia 26, haverá con-
sultorias individuais so-
bre finanças, das 10h às 
15h, e no dia 28, os inte-
ressados em se formali-
zar podem acompanhar 
a palestra “Como se Tor-
nar um Microempreende-
dor Individual”, às 15h.
Programação do Sebrae-SP 
em São Luiz do Paraitinga
O f i c i n a
Dia 14/8 – 15h. 
Tema: Fluxo de Caixa
Consultorias Individuais
Dia 26/8 – 10h às 

15h. Tema: Finanças
P a l e s t r a
Dia 28/8 – 15h. Tema: 
Como se Tornar Micro-
empreendedor Individual
Local: Centro Turístico e 
Cultural Nelsinho Rodri-
gues (Rua Coronel Domin-
gues de Castro, 33, Centro).
Inscrições para as ati-
vidades e mais infor-
mações podem ser
 obtidas na Associação 
Comercial de São Luiz 
do Paraitinga (Rua Cel. 
Domingues de Castro, 
15, Centro), pelo telefone 
(12) 3671-2333 ou email 
juliagw@sebraesp.com.br
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Corrida OAB Tremembé
Inscreva-se já

Programação da Festa 
do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé


