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A GAzetA dos Municípios

Tremembé e Senai abrem 
vagas para novos cursos

profissionalizantes
gratuitos

Ilhabela divulga atrações 
musicais no 4º Festival

da Sardinha

Ciclismo de Taubaté é 
destaque no Paulista de 

Resistência 2014

Pinda terá tarde de poesia

Em mais uma parceria 
com o SENAI, a Prefei-
tura Municipal através 
da Secretaria de Ação 
Social abre vagas para 
novos cursos profis-
sionalizantes gratuitos.
Curso manipula-
dor de alimentos
Data do curso: 09/06 a 05/09
Horário das 19h às 
22h, de segunda a sex-
ta-feira (aulas práticas 
no período da tarde)
Necessário ter ensino fun-

Ilhabela vai realizar no fi-
nal do mês a 4ª edição do 
Festival da Sardinha, no 
período de 31 de maio a 
1º de junho. O evento será 
realizado no Centro de 
Apoio aos Pescadores Ar-
tesanais, na Praia de San-
ta Tereza, próxima à Vila.
Os organizadores esperam 
não só um grande número 
de turistas mas também a 
participação dos morado-
res do arquipélago e da 
região que poderão sabo-
rear a tradicional sardinha 
na brasa e outros pratos. 
O festival é fruto de uma 
parceria entre a comuni-
dade pesqueira e a Prefei-
tura de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Turismo. 
Os principais restaurantes 
da cidade participam do 
Festival da Sardinha em 
um período mais longo, 
de 30 de maio a 8 de ju-
nho, com diferentes pra-
tos feitos à base do pes-
cado em seus cardápios.
Atrações: A programação 
do festival reservou duas 

A Equipe de Ciclismo 
de Taubaté - ECT par-
ticipou no último do-
mingo (18) da 2ª Etapa 
do Campeonato Paulis-
ta de Resistência 2014. 
A competição foi realiza-
da em Americana sob a 
responsabilidade da Fede-
ração Paulista de Ciclismo 
Ciclistas de 14 categorias 
participaram do evento. 

Nesta sexta-feira (23), Pin-
damonhangaba terá uma 
tarde de poesia, com a in-
tervenção poética “Rua de 
Rimas”, a partir das 16 ho-
ras, na praça Monsenhor 
Marcondes. O evento está 
sendo trazido à cidade pela 

damental concluído e no 
mínimo 16 anos completos.
Curso assisten-
te de contabilidade
Data do curso: 02/06 a 21/08
Horário das 19h às 22h, 
de segunda a sexta-feira
Necessário ter ensino fun-
damental concluído e no 
mínimo 16 anos completos.
Curso eletricista instalador
Data: 02/06 a 21/08
Horário das 19h às 22h 
de segunda a sexta-feira
Necessário ter conclu-

atrações para o público, 
uma do ritmo samba e ou-
tra sertaneja. No sábado, a 
partir das 17h do sábado 
(31/5), o grupo “Demô-
nios da Garoa”, um dos 
mais tradicionais do Bra-
sil,  vai fazer a animação 
musical da festa com um 
dos mais conhecidos re-
pertórios do Brasil. Den-
tre os grandes sucessos 
do grupo estão: “Trem das 
Onze”, “Saudosa Maloca” 
e “Samba do Arnesto”. 
No domingo (1/6) será a 
vez dupla sertaneja “João 
Marcos e Bruninho”, 
também a partir das 17h. 
Demônios da Garoa
“Demônios da Garoa” é 
uma lenda viva da mu-
sica brasileira. Como a 
lenda da águia - o grupo 
que tem a “cara” de São 
Paulo - se renova de tem-
pos em tempos e mantém 
uma tradição de 70 anos 
de atividades. O “Demô-
nios da Garoa” interpreta 
com muito bom humor o 
falar do cotidiano do povo 

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté conquistou me-
dalha de ouro na cate-
goria Infantil masculino 
com Malcon V. R. Santos 
e também na categoria 
Máster B com Ricardo 
Venturelli “A Equipe de 
Ciclismo de Taubaté vem 
melhorando e os resul-
tados estão aparecendo, 
mas sabemos que ainda 

Prefeitura em parceria com 
o Circuito Cultural Paulis-
ta, do Governo do Estado. 
Neste trabalho do Nú-
cleo Girândola, uma atriz 
e dois músicos itineram 
por espaços abertos le-
vando poesia e música. 

ído 5ª série do ensino 
fundamental e no míni-
mo 16 anos completos.
Inscrições abertas a par-
tir do dia 20 de maio de 
2014, das 8h às 17h, na 
secretaria de ação social.
Documentos necessários: 
cópias do rg, cpf, com-
provante de endereço (ser 
munícipe), comprovan-
te de escolaridade e auto 
declaração de baixa ren-
da ( poderá ser feito na 
hora e de próprio punho).

paulista. NO ano passado 
completou sete décadas de 
carreira e até hoje agrada, 
desde os mais antigos que 
acompanham a carreira até 
os mais novos fãs, que des-
cobriram a alegria e o esti-
lo marcante do repertório.
Os muitos prêmios conce-
didos ao Grupo incluem 
os troféus Roquete Pinto 
e Chico Viola, o premio 
Sharp de musica (1995), 
o premio Ary Barroso 
(1998), a medalha Anchie-
ta da Câmara Municipal 
de São Paulo, o Disco de 
Ouro pelo CD - 50 anos 
- (1994), e é claro, o re-
conhecimento do Guiness 
Book, edição de 1994, 
como o Grupo mais an-
tigo e em atividade no 
mundo. Presença cons-
tante nas comemorações 
da Cidade de São Paulo, 
o grupo “Demônios da 
Garoa” está trabalhan-
do muito por todo Brasil 
com a Turne 70 ANOS, 
que encanta e emociona 
a todos por onde passam!

temos um longo caminho 
para percorrer, buscando 
sempre um crescimento  
continuo”, destacaram os 
dirigentes da ECT (Mar-
cos Alexandre / Luiz Fer-
nando).  Resultados da 
equipe de Taubaté Cate-
goria: Infantil Masculino 
- 1º Malcon V.R. Santos 
Categoria: Master B  - 
1º Ricardo Venturelli

Em uma caixa, cujas aber-
turas são janelas, estão as 
poesias que serão lidas, re-
citadas ou cantadas. O pú-
blico, abordado pelo traje-
to, é convidado a escolher 
sua janela, que é aberta 
para o seresteiro cantar.
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Prefeitura Municipal de
Monteiro Lobato
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PAT de Taubaté oferece
vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Taubaté está disponibili-
zando dezoito vagas de 
emprego em diversas fun-
ções para quem está bus-
cando nova oportunidade 
no mercado de trabalho.
As oportunidades são 
para Atendente de Bal-
cão, Cuidador de Idosos, 
Vigia, Vendedor Pracista, 
Frentista, Mecânico de 
Ar Condicionado, Piz-
zaiolo, Bombeiro Civil, 
Fiscal de Piso, Vigilante, 

Auxiliar de Mecânico, 
Lavador de Carros, Re-
cepcionista Atendente, 
Chapista de Lanchonete, 
Gerente de Restaurante, 
Coordenador de Restau-
rante e Bombeiro Civil.
Para concorrer é pre-
ciso que o perfil do 
candidato seja compa-
tível com a vaga ofere-
cida. Para se cadastrar, o 
interessado deve se di-
rigir ao PAT de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h, e apresentar carteira 

de identidade, CPF, car-
teira de trabalho e com-
provante de residência.
Além do cadastro, o 
PAT oferece serviços 
de Seguro Desemprego 
e emissão de carteiras 
profissionais. O Pos-
to fica na Praça Coro-
nel Vitoriano, 1, Centro.
S e r v i ç o
Endereço: Praça Coro-
nel Vitoriano, 1, Centro.
Horário: De segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h
Telefone: 3621-3334

Corrida em homenagem
a “João do Pulo”

acontece neste domingo
Estão abertas as inscrições 
para a VI Corrida Pedestre 
em homenagem ao atleta 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”. Os inte-
ressados podem procurar 
o Centro de Treinamento 
Luiz Caloi para efetivar 
a inscrição ou entrar em 
contato com a idealiza-
dora da prova, professo-
ra Gracil, por telefone ou 

e-mail. A prova será reali-
zada neste domingo (25), 
na praça da Vila São Be-
nedito, a partir das 8 horas.
O objetivo deste evento é 
valorizar o atleta e estimu-
lar os pindenses de todas 
as idades a praticar este 
esporte. Os três primeiros 
colocados receberão tro-
féus e do 4º ao 10º lugar 
ganhará medalhas. A nu-

meração deverá ser re-
tirada no dia do evento.
A professora comenta 
que os atletas também 
poderão se inscrever no 
dia da prova, com uma 
hora de antecedência. O 
número do telefone para 
obter mais informações 
e se inscrever é (12) 
99223-7758 e o e-mail é 
gracilfeliz@gmail.com.
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Confira a Programação para 
o Arraiá do Chi Pul Pul Em 

São Luiz do Paraitinga

Prefeitura de Ilhabela
promove 5º Passeio

Ecociclístico

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, promo-
verá o 5º Passeio Ecoci-
clístico em comemoração 
à Semana do Meio Am-
biente, no próximo dia 
1º de junho (domingo).
A concentração começa 
às 8h e a largada às 10h, 
na Praça Alan Kardec, 
com a tenda para inscri-
ções e a retirada de ca-
misetas e cupons para 
o sorteio das bicicletas.
A chegada será na Vila, 
na Praça Coronel Julião, 

onde estarão instaladas 
as barracas com água e 
frutas e onde serão sor-
teadas 10 bicicletas.
Em 2010, foi realizada a 
primeira edição do evento, 
com a participação de pou-
co mais de 150 pessoas. 
Desde então o evento tem 
crescido a cada ano com 
o aumento do número de 
participantes que no ano 
passado chegou a cerca de 
300 ciclistas, bem como 
o de colaboradores da so-
ciedade civil que apoia 
com doações e patrocínio.

O Passeio Ciclístico tam-
bém tem o apoio da Se-
cretaria de Esportes, La-
zer e Recreação, Braga 
Estamparia, Supermerca-
do Colina Sul, Cressem, 
D’Aqui Doces e Sorve-
tes, Escort Aut Posto, Es-
trela da Ilha Auto Peças, 
Frutamania Congelados, 
Forte Rocha Pousada, 
Ilha Imóveis, Lacosta, 
Limpar, Peralta Am-
biental, Pré Enge-
nharia, 1ª Impressão, 
Sabesp, Sampaio Conta-
bilidade e Lion Zeladoria.

Torneio de Truco em São Bento 
do Sapucaí

Pela 1ª vez, tremembé está
na gincana de solidariedade

da tv vanguarda

A Rede Municipal de En-
sino e o Fundo Social de 
Solidariedade da Estância 
Turística de Tremembé, re-
ceberam na semana passa-
da a visita do comunicador 
Daniel Pasquali, organiza-
dor da Gincana da Solida-
riedade da TV Vanguarda, 
com um convite muito 
especial para a cidade de 
participar da edição histó-
rica do evento. A gincana 
completa sua 15ª edição.
Segundo Pasquali, em en-
trevista dada a Imprensa 
Mirim do Programa Mais 
Educação, era um sonho 
que uma Rede de Ensi-
no abraçasse a ideia, que 
só realizou depois de 15 
anos aqui em Tremembé. 
Para ele é uma imensa 
satisfação ver o envolvi-
mento de todas as esco-
las em prol de algo maior 

que é a solidariedade.
Como parte do regulamen-
to somente uma escola re-
presentará a cidade, e para 
essa Edição será a esco-
laProf.ªEmília de Moura 
Marcondes, do Residen-
cial Eldorado, mas todas 
as escolas da Rede Muni-
cipal estarão envolvidas 
neste ato de solidariedade.
“Vamos mobilizar to-
das as escolas, entidades, 
comércio e população 
para colaborar nessa gin-
cana, pois mais do que 
provas divertidas, visi-
bilidade para a cidade, 
essa é uma oportunida-
de de ajudarmos quem 
precisa”, diz Victor Na-
rezi responsável pela 
Gincana no Município.
E atenção, a 1ª pro-
va está lançada:
Arrecadação de arroz 

A Secretaria de Educação e 
o Fundo Social de Solida-
riedade convidam a todos 
a participar nessa arreca-
dação. A partir de segun-
da-feira, dia 19 de Maio, 
qualquer um pode doar ar-
roz; é só deixar sua doação 
em qualquer escola muni-
cipal mais próxima de sua 
casa ou em nossa Bibliote-
ca Municipal, que fica na 
rua: Monsenhor Amador 
Bueno, embaixo do pal-
co de eventos, no centro.
É importante lem-
brar que toda arrecada-
ção será destinada para 
entidades da cidade, 
por isso, a importância 
de nossa participação!
Tremembé tem 
mais Solidariedade!
Maiores informa-
ções tel.: 12- 3672 
2537 falar com Victor.


