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A GAzetA dos Municípios

Ilhabela será palco da 
3ª edição do Festival 

Vermelhos

Pindamonhangaba
comemora Dia do

Produtor Rural

Guarda Municipal de 
Taubaté conduz idoso 

com Alzheimer de volta 
ao lar

O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos, localizado 
na Ponta da Sela, extremo 
sul de Ilhabela, realiza a 3ª 
edição do Festival Verme-
lhos, entre os dias 4 e 13 
de agosto.
Serão dois finais de sema-
na com uma intensa pro-
gramação composta por 
música clássica, popular, 
jazz e espetáculos de dan-
ça, com organização de 
Samuel Mac Dowell de 
Figueiredo e Éser Mene-
zes.
O roteiro conta com atra-
ções internacionais como 
a cantora, atriz e bailari-
na alemã, Ute Lemper; o 
pianista Aaron Goldbarg 
e a YOA Orchestra of The 
Americas, formada por 
jovens talentos que repre-
sentam 26 países.
Já entre as participações 
nacionais estão: a São 
Paulo Companhia de Dan-
ça, com a direção artística 
de Inês Bogla, Orquestra 
Jovem do Estado de São 

Pindamonhangaba pro-
move uma série de ativi-
dades no Sindicato Rural 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Agricultor 
(29 de julho). Na cidade, a 
data é celebrada como Dia 
do Produtor Rural, benefi-
ciando todos os segmentos 
rurais. Os eventos são re-
alizados em conjunto pelo 
Sindicato Rural e Conse-
lho de Desenvolvimento 
Rural, com apoio da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.
As comemorações co-
meçaram na quarta-feira 
(26) e vão até o sábado 
(29). O tradicional Tor-
neiro Leiteiro é uma des-
sas atrações. Este ano ele 
será realizado em duas 
categorias: regularidade e 
produtividade. Na regula-
ridade, vence o animal que 
mais se aproximar da meta 
estipulada na sua inscrição 
- produzir 20, 25 ou 30 kg 
de leite/dia. Na produtivi-
dade, vence o animal que 
produzir maior quantidade 
de leite durante o torneio. 
A premiação pode chegar 
a R$ 5 mil para o primei-
ro colocado e, também, é 
oferecido prêmio ao me-
lhor tratador. O evento 
que acontece há 60 anos 

A Guarda Municipal de 
Taubaté conduziu um ido-
so de volta ao lar nesta 
quarta-feira, dia 26 de ju-
lho.
Agentes da guarda foram 
acionados por munícipes 
pelo número 153 e infor-
mados de que o idoso es-
tava desorientado e apa-

Paulo, com regência de 
Cláudio Cruz, e Orques-
tra Sinfônica Municipal de 
São Paulo, regida por Ro-
berto Munczuk. “A recep-
tividade e o acolhimento 
do público às programa-
ções de Vermelhos nos dão 
a certeza dos méritos desse 
projeto e da sua capacida-
de de produzir um resulta-
do importante para a nossa 
realidade cultural”, decla-
rou o curador Samuel Mac 
Dowell.
Promovendo o lazer para 
a população, o secretário 
de Cultura, Nuno Gallo, 
destaca a importância da 
realização do evento. “É 
interessante a produção de 
um evento como esse na 
região sul da ilha; utilizan-
do um espaço disponível e 
trazendo uma programa-
ção cultural próxima à co-
munidade”, disse.
Os alunos da rede pública 
municipal também terão a 
oportunidade de prestigiar 
as apresentações. Durante 

tem como objetivo abrir 
um espaço para troca de 
experiências e para que os 
produtores mostrem a qua-
lidade de seus animais.
Além disso, também há 
palestras gratuitas ao pro-
dutor rural na quinta (27) e 
sexta-feira (28), às 15 ho-
ras, no auditório do Sindi-
cato Rural. No dia 27, será 
debatido o uso de BST no 
manejo produtivo de bovi-
nos de leite, com o médico 
veterinário Ricardo Alber-
to Pulzatto; dia 28, será o 
manejo e nutrição de vacas 
no período de transição, 
com o zootecnista Alexan-
dre Valise Siqueira.
Linha de crédito para pro-
dutores
No dia do evento (29 de 
julho ), haverá a quarta 
edição do “Gente do Cam-
po Alimentando a Cida-
de”, que deve reunir cerca 
de 800 pessoas, entre pro-
dutores rurais, familiares e 
público em geral, na sede 
do Sindicato Rural.
Com uma extensa pro-
gramação, o evento tem 
como objetivo divulgar a 
importância do produtor 
rural na economia e de-
senvolvimento da cida-
de. Um dos destaques do 
evento será uma palestra 

rentemente perdido na rua 
José Hermínio da Silva, no 
bairro Estiva.
Os guardas localizaram, 
via Pronto Socorro, um 
prontuário que indicava o 
endereço do homem.
Ao chegar em casa, no 
bairro Água Quente, S.V. 
foi recebido pelo filho que 

cada espetáculo, um setor 
do local será reservado 
para as escolas, que ainda 
serão definidas. Já no dia 
9, haverá uma sessão ex-
clusiva para os alunos.
Durante o evento, os alu-
nos da Fundaci, integran-
tes da BAMIF (Banda 
Marcial de Ilhabela Fun-
daci), Orquestra Jovem de 
Ilhabela e Orquestra Po-
pular de Ilhabela, terão a 
oportunidade de participar 
de oficinas de percussão e 
violão, com músicos con-
ceituados.
E no dia 13, domingo, Dia 
dos Pais, a programação 
será gratuita e contará com 
a Orquestra Sinfônica Mu-
nicipal de São Paulo, que 
se apresenta pela primeira 
vez em Ilhabela, encerran-
do festival com uma ho-
menagem os pais.
O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos está loca-
lizado na Av. Governador 
Mário Covas, 11.970, na 
Ponta da Sela.

com uma equipe do Ban-
co do Brasil sobre o Plano 
Safra 2017/2018 de linhas 
de crédito para produtores 
rurais - que acontecerá às 
11 horas.
“Será extremamente im-
portante essa palestra para 
elucidar aos produtores 
de Pinda e região sobre 
as linhas de créditos e as 
formas de financiamento. 
Todas as dúvidas serão 
esclarecidas e esperamos 
que isso estimule o cres-
cimento do setor rural do 
município”, explicou o 
diretor de Agricultura da 
Prefeitura, Paulo Ricardo 
Nicolás Imparato. Neste 
dia, a programação come-
ça às 8 horas, com  café da 
manhã, solenidade, pales-
tra técnica e homenagem 
a produtores (geração pas-
sada e presente no campo). 
Das 13 às 18 horas, have-
rá visitação exposição de 
produtos agrícolas, dentre 
eles Arroz Ruzene e Ca-
prinocultura Real Capri, 
equipamentos e insumos.  
O evento e o estaciona-
mento são gratuitos e aber-
tos ao público em geral. 
Toda a renda obtida com 
venda de alimentos e bebi-
das será destinada à Apae 
de Pindamonhangaba.

confirmou que o pai havia 
desaparecido e que sofria 
de Mal de Alzheimer.
Em dezembro de 
2016, a GCM tam-
bém foi acionada para  
atender caso semelhante. 
Um senhor foi localizado 
na área central do municí-
pio.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exem-
plo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos 
e quebram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática 
ainda hoje está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar 
alegria.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as alturas desen-
volveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco 
de seus olhos pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm 
aptidão de ver claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como 
se os olhos tivessem combinadas as propriedades de um microscópio e de um 
telescópio num mesmo instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é consi-
derada oito vezes maior que a dos homens e a coruja tem a capacidade de enxergar 
dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata 
das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes na-
turais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, 
isso é, em um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com 
características semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances 
de sobreviverem, isto acontece porque os predadores do animal não conseguem 
vê-los e não poderão comê-los.

Humor

A família vinda do nordeste coloca o garoto na escola. Na primeira aula, a profes-
sora querendo avaliar os conhecimentos do menino, pergunta:
- Severino, em quantas partes se divide o corpo humano?
E o menino Severino, responde:
- Bem professora, ai depende do tamanho da peixeira e da desavença dos cabras...
***
O garoto pede ao pai que tranqüilamente lia o jornal:
- Papai, posso ver a televisão?
- Claro meu filho, desde que a deixe desligada, pode ver quanto quiser.
***
Um sujeito chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
- Meu amigo, isso não é uma coisa ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Tipos de salários (descubra qual é o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário brasileiro: você acha que um dia vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem 
ele.
Salário cebola: você pega, olha e chora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. Isto 
quando não atrasa pra assustar todo mundo.
Salário regime: com ele você come menos.

Mensagens 

Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para tudo... Caridade.
Para Deus... Oração.
***
A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar 
bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exem-
plifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, in-
surgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando 
as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou preocu-
pado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua 
vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele 
e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a 
respeito. A preocupação gasta inutilmente o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.

Não se aprende bem senão pela experiência. 

Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.

Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
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Kits para Circuito Taubateano serão entregues 
neste sábado

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer entrega neste 
sábado, dia 29, das 9h às 
17h, os kits para os inscri-
tos na 1° etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua, na sede da pasta, que 
fica na rua Edmundo Mo-
rewood, 331, na Vila Ed-
mundo.
O kit contém um chip de 
cronometragem, que é em-
prestado pela organização 

e que deve ser devolvido 
no final do evento.
Para a retirada, o atleta de-
verá portar documento ori-
ginal com foto, bem como 
o comprovante de inscri-
ção assinado pelo mesmo.
O material ainda poderá 
ser retirado por terceiros, 
desde que sejam maiores 
de 18 anos de idade, apre-
sentem o comprovante 
de inscrição e documento 

original com foto do atleta 
participante.
Serviço
Entrega dos Kits para 1° 
etapa do Circuito Taubate-
ano de Corrida
Data: 29/07/2017
Horário: 9h às 17h
Local: Secretaria de Es-
portes e Lazer: rua Ed-
mundo Morewood, 331 
– Vila Edmundo. Taubaté
-SP.
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Exposição “Por Dentro 
da Mente de Leonardo da 
Vinci” fica em cartaz até 

setembro em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio das Secretarias 
de Cultura e Desenvolvi-
mento Econômico, Traba-
lho e Turismo, apresenta 
desde o dia 7 de julho, a 
I Mostra Internacional de 
Arte para o Turismo, com 
a exposição, “Por Dentro 
da Mente de Leonardo da 
Vinci, no Museu Walde-
mar Belisário, Vila – cen-
tro histórico.
A exposição reproduz 35 
importantes invenções do 
maior gênio renascentista 
do mundo. “O turismo cul-
tural é um produto que co-
meça a ser explorado nesta 
gestão e tem tudo para mo-
vimentar a cidade na baixa 
temporada”, disse Ricar-
do Fazzini, secretário da 
pasta de Desenvolvimen-
to Econômico, Trabalho e 
Turismo. Para o secretário 
de Cultura, Nuno Gallo, 
ter uma exposição sobre 
Leonardo Da Vinci é um 
marco e um ganho cultural 
muito grande para a cida-
de. “Da Vinci é conhecido 
no mundo todo; suas obras 
e invenções marcaram 
época, sendo uma inspi-
ração para moradores e 

turistas, apreciadores e as-
pirantes à arte. Agora, com 
a volta às aulas, os alunos 
da rede pública também 
farão uma visita à expo-
sição, uma pareceria com 
a Secretaria Municipal de 
Educação”, declarou. As 
invenções de Leonardo Da 
Vinci foram reproduzidas 
cuidadosamente pela em-
presa italiana Contempo-
ranea Progetti com o uso 
de ferramentas e materiais 
como madeira, bronze, al-
godão e corda, tudo igual 
ao período em que Leo-
nardo viveu. As peças le-
varam 18 anos para serem 
confeccionadas e repre-
sentam as aspirações de da 
Vinci nas áreas da aviação, 
automação, armas milita-
res, engenharia e mecâni-
ca.A exposição tem a cura-
doria assinada pelo Museu 
a Céu Aberto e estima-se 
que já tenha sido vista por 
mais de cinco milhões de 
pessoas em cidades como 
Sidney, Pisa, Roma, Flo-
rença, Nova Iorque, São 
Paulo, Rio, entre outras. A 
mostra é inédita no Litoral 
Norte, sendo a primeira 
vez que é apresentada ao 

público fora de um grande 
centro urbano.
Os organizadores da ex-
posição criaram uma par-
ceria com a rede hoteleira 
do município. Os hotéis e 
pousadas receberam vou-
chers destinados aos seus 
hóspedes para que possam 
retirar, como brinde, uma 
gravura do artista. Assim, 
além de cumprir seu pa-
pel educativo e cultural, a 
exposição servirá também 
como convite para que tu-
ristas visitem a cidade e le-
vem de recordação a lem-
brança de uma das mais 
importantes exposições já 
realizadas no Brasil.
Segundo o prefeito Márcio 
Tenório, a novidade, além 
de gerar vínculo entre a 
Prefeitura e a rede hote-
leira, cria alternativas para 
atrair público na baixa 
temporada e alimenta um 
mercado pouco explorado 
na região, o turismo cul-
tural. A entrada é franca e 
ficará em cartaz até o dia 
12 de setembro no Museu 
Waldemar Belisário, loca-
lizado na Avenida Pedro 
de Paula Moraes, 139, na 
Vila, das 10h às 22h.

Defesa Civil remove
tronco de árvore em 
praia da Barra Velha

em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Defesa Civil, 
realizou nesta segunda-
feira, 24, a retirada de um 
tronco de árvore de 840 
quilos que estava flutu-
ando no mar próximo ao 
bolsão de embarque das 
balsas, na Barra Velha. O 
tronco foi serrado em qua-
tro partes e levado para o 

Aterro Municipal.
Segundo André Frederico, 
da Defesa Civil, o tron-
co poderia causar graves 
acidentes. “O perigo se-
ria a colisão deste tronco, 
que estava a menos de 150 
metros do atracadouro das 
balsas, com uma embarca-
ção que estivesse nas pro-
ximidades. Sérios danos 

poderiam ocorrer no casco 
e nos motores da embar-
cação, podendo ocasionar 
um grave acidente”, expli-
ca.
A Defesa Civil pede aos 
navegantes que, ao avista-
rem troncos soltos no mar, 
informem a localização 
pelo telefone 199 para a 
retirada dos mesmos.

Skatista de Ilhabela 
conquista prata em

Circuito Paulista

O último final de semana 
foi radical para o skatista 
ilhabelense Luis Molina 
Neto. No domingo, 23, 
o atleta participou da 1ª 
Etapa do Circuito Paulis-
ta de Skate Downhill, que 
aconteceu no município de 
Catanduva, interior de São 
Paulo.
O evento contou com mais 
de 50 atletas de diversas 
cidades nas modalidades 
Longboard, Downhill Sli-
de (DHS) e Big Stand Up.
Apoiado pela Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Esportes, Lazer 
e Recreação, Neto, como é 
conhecido, competiu pela 

categoria Longboard ama-
dor com mais oito skatis-
tas, subindo ao pódio e tra-
zendo para casa a medalha 
de prata. “O campeonato 
foi muito bem organizado 
e contou com skatistas de 
alto nível. Em meio a tan-
tos ‘monstros’ da ladeira 
fiquei com 2°lugar na mi-
nha categoria. Agradeço 
ao apoio da Prefeitura de 
Ilhabela, da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recre-
ação e a todos que traba-
lham na gestão para que 
tudo isso aconteça. Viva o 
skate de Ilhabela!” enfati-
zou. O secretário da pas-
ta, José Roberto de Jesus, 

afirma que vai continuar 
apoiando os esportistas 
do município. “Cada vez 
mais temos colhido bons 
resultados com os atletas 
de nossa cidade. A secre-
taria tem dado total apoio 
e vai continuar empenhada 
no desenvolvimento des-
ses campeões. Parabenizo 
hoje o Neto, que é uma 
grande promessa do skate 
local e regional”, finaliza o 
secretário.
Agora, o atleta se prepa-
ra para a próxima etapa 
do Circuito “Vampiros do 
Asfalto”, que acontece em 
agosto, em local ainda a 
definir.


