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A GAzetA dos Municípios

Semana Internacional 
de Vela em Ilhabela

Hasteamento de
bandeiras nos 309

anos de Pinda

Temporada de Inverno 
Acordes da Serra em 

Cunha

Paula Fernandes se 
apresentará na Festa 
do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé

Em cerimônia realiza-
da na manhã desta quin-
ta-feira (10), na praça 
Monsenhor Marcondes, 
foram hasteadas ban-
deiras em homena-

41ª Semana Interna-
cional de Vela de Mo-
notipos de Ilhabela 
tem disputas acirradas
A 41ª edição da Semana 
Internacional de Vela de 
Monotipos em Ilhabela 
foi aberta oficialmente na 
sexta-feira (4/7) em uma 
solenidade com a presen-
ça de muitos velejadores 
e autoridades locais. Até 
o último domingo (6/7) 
foram realizadas diversas 
regatas nas classes: Star, 
Laser Standart, Laser Ra-
dial Feminino, Laser 4.7, 
Laser Radial Masculino, 
Lightning, Snipe, Hobie 
Cat 16, Optimist, Holder, 
420, Byte, Day Sailer, 
Fórmula Windsurf, Fór-
mula One Design, Kite-
surf, Tornado, Nacra 20, 
Dingue, Hobie Cat 14, Es-
caler, Open Bic, A-Class, 
Finn e Windsurf Slalon. 
Participaram 160 barcos 
de monotipos. E o desta-

gem aos 309 anos de 
P i n d a m o n h a n g a b a .
A bandeira de Pindamo-
nhangaba foi hasteada 
pelo prefeito Vito Ardito 
Lerario, a do Estado de 

que ficou por conta das re-
gatas de Bico de Proa e Ki-
tesurf no sábado (5/7) e a 
inserção de uma nova clas-
se de monotipos no even-
to, Tecno293. Foram três 
dias de regata com ventos 
moderados e todas as clas-
ses tiveram mais de quatro 
regatas realizadas. “Em 
cada edição o número de 
inscrições é maior e neste 
ano não foi diferente e a 
expectativa é que cada vez 
mais aumentemos nossa 
estrutura para receber mais 
velejadores”, comentou o 
secretário de Esportes e 
Lazer, Flávio César Silva.
Durante a abertura, to-
dos os presentes ouvi-
ram o juramento do atleta 
proferido pelo velejador 
Carlos Menezes, Proje-
to Navega São Paulo da 
Praia Grande, e o jura-
mento da arbitragem pelo 
juiz Dionísio Sulsbeck.
O prefeito Toninho Co-

São Paulo, pelo vereador 
Carlos Gomes “Cal” e a 
do Brasil pelo comandan-
te do 2º Batalhão de En-
genharia de Combate, o 
tenente-coronel Maurício.

lucci destacou o título 
conquistado pela cidade 
de “Capital Nacional da 
Vela”, reconhecido oficial-
mente em 2011, e a impor-
tância do esporte para a ci-
dade. “Estas conquistas só 
acontecem com o empe-
nho de todos e tenho cer-
teza que alguns dos atletas 
que aqui estão, participa-
rão das Olimpíadas no Rio 
de Janeiro devido ao bom 
nível técnico e ao empe-
nho. Desejo bons ventos 
a todos os velejadores”, 
saudou o prefeito Colucci.
Ilhabela também recebe-
rá entre os dias 12 e 13 
de julho a primeira etapa 
do Campeonato Paulis-
ta de Snipe. E de 19 a 26 
de julho será realizada
 a competição de vela 
oceânica, a 41ª Ilhabela 
Sailling Week, organi-
zada pelo Yacht Club 
Ilhabela que tem o 
apoio da Prefeitura.
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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

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
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Confira novas vagas de
empregos em Ubatuba

Unimed Taubaté doa 1895 
peças de agasalhos ao 

FUSSTA

Projeto quer ponto de
descarte de remédio

em Taubaté

Selecionados no
ProUni têm até hoje
para comprovarem

informações

A Unimed Taubaté através 
de uma ação conjunta en-
tre o setor de responsabi-
lidade social e os colabo-
radores arrecadaram 1895, 
totalizando 430 quilos de 
peças de agasalhos, que 
foram doados, no dia 2 de 
julho, ao Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté.
Com o slogan “Roupa boa, 
a gente doa”, a campanha 
reforçou a necessidade das 
pessoas doarem roupas 
em condições de uso e co-
bertores, para que possam 
aquecer aqueles que preci-
sam, já que há quem o uti-
lize como único agasalho.
A cooperativa médica dis-
ponibilizou as caixas cole-

A Câmara de Taubaté 
aprovou um projeto para 
que as farmácias da cidade 
disponibilizem urnas para 
descarte de medicamentos, 
insumos farmacêuticos e 
cosméticos.  O projeto de 
lei, que depende da sanção 
do prefeito Ortiz Junior 
(PSDB) para entrar em vi-
gor, é de autoria do vere-
ador Paulo Miranda (PP).
De acordo com informa-
ções do parlamentar, o pro-
jeto visa evitar a poluição e 
contaminação. “Certamen-
te a maioria da população 
já jogou no lixo comum, 

Os estudantes pré-selecio-
nados na segunda chama-
da do Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) 
tem até hoje, dia 11, para 
comprovarem as infor-
mações prestadas na hora 
da inscrição. Os estudan-
tes deverão apresentar, 
entre outros, documento 
de identificação, com-
provante de residência, 
de rendimento e de con-
clusão do ensino médio.
Uma lista completa com 
a documentação ne-toras na sede Administrati-

va da Unimed Taubaté, no 
prédio da Medicina Pre-
ventiva, no Centro Médico 
Unimed, na Cardiocentro 
e no Hospital São Lucas.
“Todos os anos a Uni-
med Taubaté realiza a 
Campanha do Agasa-
lho no intuito de auxiliar 
os que mais necessitam
 neste período de inverno. 
Paralelamente lançamos 
a campanha interna – In-
gresso na faixa, agasalho 
na caixa, com o objetivo 
de premiar com ingres-
sos de cinema o setor do 
Grupo Unimed Taubaté 
que mais arrecadassem 
agasalhos, e foi um suces-

na pia ou no vaso sanitá-
rio, medicamentos venci-
dos, contribuindo para a 
poluição e contaminação 
do meio ambiente”, disse.
Pela proposta, os medica-
mentos vencidos serão de-
volvidos aos fabricantes, 
para que o descarte ade-
quado seja realizado. Por 
isso, a lei pede que as ur-
nas sejam entregues com 
um relatório com nome, 
quantidade, lote e fabri-
cante dos medicamentos.
“Com o aumento do nú-
mero de farmácias e dro-
garias abertas nos últimos 

cessária está disponí-
vel na página do ProU-
ni. Também na página 
do programa é possível 
consultar a  lista dos sele-
cionados, disponível des-
de a última sexta-feira (4).
O candidato pode veri-
ficar na internet o ho-
rário e o local em que 
deve comparecer para
 comprovar as informa-
ções. Caso perca o pra-
zo, ele é automaticamen-
te retirado do processo.
O ProUni oferece bolsa de so. Tivemos uma adesão 

significativa dos nossos 
colaboradores ”, conta 
Edson Santos, do setor de 
Responsabilidade Social.
“Essa foi uma ajuda im-
portante de uma empresa 
que com uma campanha 
interna conseguiu arreca-
dar 430 quilos de roupas, 
que serão repassadas as 
instituições cadastradas 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade. Eu em nome da 
primeira dama e de toda 
a equipe, agradecemos o 
apoio e colaboração e es-
peramos contar com essa 
ajuda para os próximos 
anos”, diz a assessora do 
Fussta Ana Paula Mussi.

tempos e o consequente 
aumento da comerciali-
zação de medicamentos, 
drogas, cosméticos dete-
riorados e insumos farma-
cêuticos, aumenta também 
a quantidade de resíduos 
dessa natureza gerados 
pelos estabelecimentos e 
pela população”, explicou 
o vereador, que apresen-
tou como justificativa uma 
pesquisa da Fundação 
Oswaldo Cruz, que afir-
ma que 82,5 % da popu-
lação pesquisada descarta 
os medicamentos venci-
dos no lixo doméstico.

estudo integral ou parcial 
(50% da mensalidade) em 
instituições particulares de 
educação superior. O estu-
dante precisa comprovar 
renda familiar, por pessoa, 
de até um salário mínimo e 
meio para a bolsa integral 
e de até três salários míni-
mos para a bolsa parcial.
Esta edição do programa 
ofereceu 115.101 bolsas 
e teve 653.992 inscritos. 
Quem não foi selecionado, 
poderá participar da lista 
de espera nos dias 21 e 22.

São Luiz do Paraitinga 
recebe R$ 550 mil para a 

construção de portais
A prefeitura de São Luiz do 
Paraitinga (Região Metro-
politana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte) recebeu 
R$ 550 mil por meio do 
Departamento de Apoio e 
Desenvolvimento das Es-
tâncias (Dade), vinculado 
à Secretaria de Estado do 
Turismo, para a constru-
ção de três portais. Este re-
curso atende reivindicação 
apresentada pelo deputa-
do Edmir Chedid (DEM).
O investimento contempla 
projeto executivo elabo-
rado pela administração 
pública municipal, que 
prevê a reformulação dos 
acessos ao município pe-
las rodovias estaduais. “A 
intenção do prefeito Alex 
Torres foi demonstrada em 
documentos que compro-
vavam a importância dos 

investimentos para a cons-
trução dos portais, que dei-
xarão o município ainda 
mais atrativo”, comentou.
O parlamentar explicou 
que o recurso será libe-
rado até o fim deste mês 
e destacou que caberá à 
prefeitura de São Luiz do 
Paraitinga prestar contas 
ao Poder Executivo Esta-
dual até o fim deste ano. 
“Esta é uma medida que 
considero essencial por se 
tratar de dinheiro público. 
Por isso, caberá à admi-
nistração pública munici-
pal realizar a prestação de 
contas”, complementou.
A liberação dos R$ 550 
mil solicitados pelo par-
lamentar ocorreu durante 
cerimônia no Palácio dos 
Bandeirantes, que também 
contou com a presença do 

governador Geraldo Al-
ckmin e do prefeito Alex 
Torres. “Edmir Chedid 
tem sido um grande e im-
portante representante do 
município na Assembleia 
Legislativa (Alesp) e tam-
bém no governo do Esta-
do”, concluiu o prefeito.
Transporte de Pacientes
Além dos R$ 550 mil à 
infraestrutura urbana de 
São Luiz do Paraitinga, o 
deputado Edmir Chedid 
também conseguiu junto 
à Secretaria de Estado da 
Saúde a liberação de um 
veículo marca Fiat – mode-
lo Ducato – específica para 
os usuários do SUS não 
acamados, ou seja, aqueles 
que não dependem de am-
bulância para se desloca-
rem aos grandes centros de 
saúde pública do Estado.

Operação Cata-Treco
em Taubaté
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3ª Festa da Cozinha 
Caipira em São Luiz

do Paraitinga

Pavimentação asfáltica 
em Taubaté

Bandeira da Paz
é plantada em

Monteiro Lobato

Confira as principais 
atrações em Ubatuba

A Prefeita de Monteiro 
Lobato Daniela de Cás-
sia Santos Brito hasteou 
a Bandeira da Paz na Es-
cola Municipal Olívia dos 
Santos Feierabend, no 
bairro Taquari, em Mon-
teiro Lobato, no dia 8 de 
julho de 2014, na presença 
dos lobatenses, entre 
eles, estudantes, movi-
mentos culturais, repre-
sentantes religiosos e 
autoridades. Também o 
diretor cultural da orga-
nização social de cultura 
Toninho Macedo este-
ve presente à Cerimônia.
Além da Bandeira da 
Paz, as Bandeiras do 
Brasil e da cidade de 
Monteiro Lobato tam-

Com o objetivo de ga-
rantir a qualidade dos 
serviços, a Secreta-
ria de Obras criou nor-

bém foram hasteadas por 
representantes do poder 
legislativo de Monteiro 
Lobato e da cidade vizi-
nha São José dos Cam-
pos, sinalizando a amiza-
de entre os municípios.
No momento em que 
as bandeiras se levanta-
vam chovia manso no 
local, logo, os comen-
tários dos sábios, sobre 
o significado da chuva, 
tida como bênção, pois 
garante a boa colheita. A 
água, símbolo da vida, da 
sobrevivência na Terra, 
ou seja, bom presságio.
Todos os presentes vive-
ram momento histórico 
em Monteiro Lobato. O 
“plantio” da Bandeira da 

mas para que as con-
cessionárias possam 
executar suas intervenções 
e garantir a reposição 

Paz no município repre-
senta mais uma região que 
começa a tecer a Rede da 
Cultura de Paz, a buscar 
meios de cultivar e es-
palhar a paz, o respeito 
entre as religiões, grupos 
culturais e sociais, etc.
Durante o evento, os alu-
nos da Escola Taquari can-
taram “Ode à Alegria”, (9ª 
Sinfonia de Beethoven) e 
recitado por representan-
te do ABAÇAI CULTU-
RA E ARTE a oração de 
São Francisco pela paz.
Após o hasteamento das 
bandeiras, houve apre-
sentação do grupo de 
Moçambique Esperança. 
Logo mais, foi oferecido 
café a todos os presentes.

do asfalto com mais cri-
tério, mantendo o ser-
viço já feito pela Ad-
ministração Municipal.

Mais um Show
confirmado em

Tremembé


