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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.
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Curiosidades
Os direitos à propriedade sob o ponto de vista de um cão:
- Se eu gosto, é meu.
- Se está na minha boca, é meu.
- Se eu vi primeiro, é meu.
- Se eu conseguir tirar de você, é meu.
- Se você deixar cair no chão, aquilo passa a ser meu, mas se estiver quebrado, então será seu.

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que apareça
uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo surto, produz nova
imagem e assim por diante, durante 10 a 30 minutos de duração em média de um sonho. Tentando
encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa as estranhas imagens em uma estória. Se
ela é alegre ou triste, depende do estado emocional da pessoa que está sonhando.

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, ato que faz
com que a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de veneno de cobra. Os das
áspides, que têm as presas anteriores ocas para poder inocular o veneno, que ataca o sistema
nervoso central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. Os das viperídeos, tem
veneno extremamente agressivo, que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores. Na
família das viperídeos estão: a cascavel com seu guizo e chocalho típicos, a jararaca que tem
veneno muito forte e a surucucu que é o maior dos ofídios venenosos do país.

A terapia que utiliza as energias das pedras pode ser aplicada no seu dia a dia se você carregar
uma delas. O cristal rosa ajuda a lidar com as emoções. O citrino e as pedras amarelas estimulam
as funções mentais. O rubi, a granada e as pedras vermelhas despertam a força. O quartzo
verde ajuda a cura e o branco é um poderoso auxiliar na limpeza e na elevação espiritual.

Humor

Diz o paciente:
- Doutor, quando eu durmo, sempre eu sonho que sou uma galinha.
- Mas se você sabe que é sonho, é fácil, quando você acordar diga várias vezes: Eu não sou
uma galinha.
- E os ovos que eu ponho, que faço com eles?

O filho pede ao pai que tranqüilamente lia o jornal:
- Papai, eu posso ver a televisão?
- Claro meu filho, desde que a deixe desligada, pode ver quanto tempo que você quiser.

No ônibus, um rapaz mascando chiclete, senta ao lado de uma senhora. Ela ao lado da janela e
ele olhando a paisagem até que de repente a senhora se vira para o jovem e diz:
- É muita gentileza de sua parte querer conversar comigo, mas eu sou completamente surda.

Ele gritando:
- Mas você está louca? Mandar fazer todos esses vestidos quando nós estamos prestes a falir?
Você sabe muito bem que não temos mais dinheiro?
- Eu sei querido, mas é a costureira que não sabe.

Na delegacia:
- O senhor viu a sua sogra com a cabeça dentro do forno e não fez nada?
- Sabe doutor, eu pensei que ela só estava secando os cabelos.

Na obra Severino pergunta ao amigo:
- Raimundo, você se preocupa com o fim do mundo?
- Não Severino, eu me preocupo mesmo é com o fim do mês.

Na estrada, o motorista é parado pelo guarda e ao sair do veículo com os documentos na mão,
se dirige ao policial:
- O que houve? Não estou acima da velocidade permitida!
- É, mais sua mulher foi jogada pra fora do carro faz dez quilômetros.
- Graças a Deus! Estava tão silenciosa a viagem que até pensei estar ficando surdo.

Mensagens

Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, eu terei que responder: Para absolutamente
nada, nem mesmo para enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo da escravidão, do
poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da gravata consiste em chegar
em casa e retirá-la, dando a nítida impressão de que estamos nos livrando de alguma coisa que
nem mesmo sabemos o que seja.

Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia
é alicerces da Lei de Deus. Reflita quantas vezes já observastes o socorro invisível ao que era
tudo em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde,
quando já se achavam sentenciados à morte. Conhece malfeitores que se transformaram em
homens de bem, quando pareciam totalmente afundados nas delinqüências. Talvez problemas
complexos que encontram equação de improvisos, quando se te afiguravam plenamente insolúveis.
Chorastes sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador, quando tudo se fazia crer
em tragédias. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua para que a tua língua não
amaldiçoe pelo prisma do desespero. Entretanto, serena-te e aguarde confiante, porque a
Misericórdia divina ainda não está alcançando o teu quadro de luta, ela permanece a caminho.

Adotar uma atitude atenciosa em relação às pessoas com quem se convive é um dos fatores
mais importantes para o nosso próprio bem estar. Até mesmo estudos científicos já concluíram
que não tratar os outros com rispidez e agressividade diminui praticamente pela metade as
chances de qualquer divergência ou confronto. Experimente estar desarmado. Falar ou ouvir
com delicadeza irá baixar o nível de agressividade da situação. Sem o prevalecimento do
sentimento de raiva, os dois lados poderão chegar a um acordo pacífico.

Pensamentos

Homem sem dinheiro é como um violão sem cordas.
Não há bem que sempre dure e nem mal que sempre se ature.
Para quem está perdido, qualquer mato é caminho.
Um dia é da caça e o outro do caçador.
Antes fanhoso do que sem nariz.
Perdendo tempo não se ganha dinheiro.
O castigo anda a cavalo.
Quem de longe acena, de perto se condena.
Antes calar que mal falar.
Sem vingança, os males do mundo um dia ficarão extintos.
Por fora uma beleza, por dentro uma tristeza.

A Cozinha de Bistrô chega a
11 anos de sua realização,
abrindo o seu calendário no
dia 24/02, quarta-feira, a
partir das 20h e 30 min, no
Hotel Serra da Estrela.O
jantar dos apreciadores da
boa gastronomia montanhesa
terá como entrada fria, a
Salada Caesar, em seguida a
entrada quente oferecida será
Creme de abóbora com
gorgonzola e
 posteriormente um prato
intermedíario com Fetuccini à
milanesa ao pomodoro
basílico.Já para o prato
principal, os convidados

poderão optar entre Filé
Suíno ao molho de
jabuticaba, acompanhado de
arroz vermelho com nozes e
legumes a vapor ou
Medalhão de truta ao molho
de champagne,
também servido com arroz
vermelho com nozes e
legumes a vapor.Para a
sobremesa as opções serão
Petit-Gateau com sorvete de
pistache ou Torta Mousse de
frutas vermelhas, mas antes
de ser servidas, acontece o
tradicional sorteio de
brindes.Os convites custam
R$ 42,00/ pessoa, incluso

água, refrigerante e vinho
tinto, à venda na Asstur, pelo
telefone (12) 3664-1532 ou
pelo e-mail
asstur@terra.com.br.A
Cozinha da Montanha é uma
realização da
Campos do Jordão
Associação de Hotelaria e
Gastronomia (Asstur) com
apoio dos sites
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br e
CamposdoJordão.com.br.
Hotel Serra da Estrela f
ica na Rua Mário Otoni
Rezende, 160 - Vila Capivari
– tel: (12) 3669-8000

Cozinha de Bistrô realiza
jantar no dia 24 de

fevereiro

Parque Estadual de
Campos do Jordão,
localizado a 15 km do
centro urbano da estância,
é a opção ideal para que
deseja fazer um passeio
em família, com amigos
ou grupo, que busca
descontração e
integração com verde das
montanhas. Confira o
vídeoCom área superior
de 8 mil hectares, o Horto
Florestal corresponde a
um terço da cidade de
Campos do Jordão, vem
desde a sua fundação em
1941, preservando área
remanescente de
araucárias, bem como
Podocarpus ou pinho-
bravo, além de imbuia,
canela, guaramirim,
araticum e plantas
nebulares, existentes em
regiões superiores a mil
metros de altitudes.Na
preservação desta região
busca-se também
proteger da extinção
espécies animais como a
onça suçuarana, a jacu, a
jararaca, o macaco-prego,
o cateto, o veado mateiro,
a capivara, o esquilo, o
papagaio-do-peito-roxo, a
gralha, a seriema, o tico-
tico, urutu, quebra-
quebra, além de rãs, sapos
e pererecas.Os visitantes
do Parque Estadual de
Campos do Jordão podem
usufruir uma área de
atrações como a Serraria
movida a roda d’água,
construída em 1929, o
Viveiro de Plantas, a

Capela, o Lago das carpas,
passeios de trenzinhos ou
ainda atividades radicais
leves como arborismo,
tirolesa e passeios de
bicicletas, sem esquecer
das caminhadas pelas
trilhas do Parque (confira
a relação abaixo),
contemplando toda a
beleza natural da
estância.E ainda podem
adquirir mudas de plantas
nativas, exóticas e
medicinais, ou ainda
conferir as lojas com
produtos e artesanatos e
na hora da fome podem
optar em saborear uma
comida caseira, um
chocolate tipicamente
jordanense ou se preferir
fazer um piquenique nas
áreas de multiuso do
Horto Florestal.O
Parque Estadual de
Campos do Jordão fica
na Av. Pedro Paulo, s/nº,
aberto todos os dias das
9h às 17h, exceto às 4ª
feiras (menos feriado e
férias de janeiro, junho e
julho).Os ingressos
custam R$ 5,00 (pessoa)
+ R$ 5,00 (veículo).
Excursões devem agendar
com 15 dias de
antecedência a visita.
Informações (12) 3663
3762 TRILHAS:Trilha
4 Pontes:
A trilha margeia o Rio
Sapucaí e atravessa 4
vezes , sob 4 pontes,
sendo duas penseis. A
trilha tem extensão de
1000 metros, com nível

de dificuldade
fácil.Trilha da
Cachoeira: Um caminho
agradável por entre matas
e cenários variados do
Parque, com término na
Cachoeira da Galharada. A
trilha tem extensão de
4.600 metros, com nível
de dificuldade
fácil.Trilha do Rio
Sapucaí: Neste trajeto, o
visitante encontrará
araucárias centenárias e
avista a vegetação de
campos de altitude e as
corredeiras do Rio
Sapucaí. A Trilha tem
extensão tem 2.600
metros, com nível de
d i f i c u l d a d e
moderado.Trilha dos
Campos: A Trilha
atravessa áreas nativas
preservadas, campos de
altitudes e de
reflorestamento de
coníferas. A Trilha tem
extensão de 3.000
metros, com nível de
d i f i c u l d a d e
moderado.Trilha da
C e l e s t i n a :
 Longa trilha que se
aproxima das áreas mais
elevadas do Parque,
atingindo a altitude de até
1.905 metros. Só deve ser
percorrida com
acompanhamento de
monitores do
 Parque. A Trilha tem a
extensão de 8.500
metros, com nível de
dificuldade alta. Para
visitar essa trilha deve-se
agendar previamente.

Na estância de Campos
do Jordão não deixe

de visitar o
Horto Florestal

A Cervejaria Óbvio, de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
apresentará, neste sábado
(20), a partir das 23h30, a
banda H.Hits (Do tempo em
que fumar fazia bem aos
ouvidos) – clássicos dos
comerciais do cigarro
Hollywood (O Sucesso)A
Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou
guerra aos fumantes e fez um
apelo para que, fumar em
locais públicos fechados,
fosse proibido em todo o
Planeta. Imaginar esse
mesmo pedido sendo feito há,
no mínimo, 20 anos, seria
motivo de risos em todas as
esquinas do mundo.Nos anos
80, até meados dos anos 90, o
cigarro, embora faça mal à
saúde, era algo que, como
qualquer outro produto,
precisava ser oferecido e
vendido. E pra isso valia tudo,
desde apelos à mensagens
subliminares até trilhas
sonoras com músicas muito
bacanas a fim de catapultar
as vendas do palheiro. E,
nesse quesito, os
c igar ros  Hollywood  fez
história. As propagandas
eram alucinantes, mesmo para
a época em que vivemos hoje.
Pessoas praticando esportes
radicais ao som de grandes
sucessos do Hard Rock
mundial enlouqueciam a
gurizada. Além das
campanhas massivas, que
povoavam a TV de manhã até
a noite, a marca promovia

grandes festivais que reuniam
diversos astros e estrelas da
música nacional e
internacional. A preciosa
coletânea encontrada pelo E-
muito bom, traz
79 Hollywood-hits, alguns,
com títulos que, hoje, beiram
à ironia, como Don’t Forget
Me When You Gone (Não
me esqueça quando você
for). Sem entrar nos méritos
da discussão sobre
tabagismo… vamos para o
intervalo comercial:A
banda H.Hits tocará um
pouco de tudo isso: 38
Special - Caught up in you
/  Alessi Brothers - All for a
reason /  Asia - Heat of the
moment /  Asia - Only time
will tell / Autograph - Turn
up the radio /  Bad
Company- If you needed
somebody /  Bliss - I hear
you call /  Bon Jovi - Living
on a Prayer / Bon Jovi - You
give love a bad name /
Bonnie Tyler - Holding out
for a hero /  Boston
- More than a feeling /
Cristopher Cross - Ride like
the wind / Cutting Crew - I
just died in your arms
tonight /  Europe - The final
countdown /  Firehouse -
Don’t treat me bad /
 Fleetwood Mac - When I
see you again /
“Rapidshared - Just for
tonight / Glass Tiger - Don’t
forget me when I’m gone /
Harold Faltermeyer - Top
Gun Anthem /  Heart - If

 looks could kill / INXS -
Original sin / J. Geils Band
- Freeze frame / Jimmy Cliff
- Love I need  / Joe Satriani
- Always with me, always
with you / Joe Satriani -
Flying in a blue dream /
Journey - Don’t stop
believin’ / Journey -
Separate ways / Kansas -
Play the game tonight / Peter
Frampton - Breaking all the
rules / Phenomena II - Did
it all for love / Rare Earth -
Warm ride /  Reo
Speedwagon - Keep the fire
burning / Roger Hodgson -
Had a dream / Rush - Time
stand still / Santana - Hold
on / Steppenwolf - Born to
be wild /  Steve Winwood -
While you see a chance /
Survivor - Burning heart /
Survivor - Eye of the tiger /
Suzie Quatro - 48 crash /
The Police - Every breath
you take / The Police - Every
little thing she does is magic
/ The Who - I’m free / Toto –
Rosanna /  
Van Halen – Dreams / Van
Halen – Jump / Van Halen -
Love walks in / Whitesnake
- Give me all your love /
Whitesnake - Love ain’t no
stranger /  Winger - Miles
away / Yes - Love will find a
way e muito mais.Vale a
pena conferir! 
Entrada limitadaHomen R$
13Mulher R$ 10Mais
informações: www.cervejariaobvio.com.br
Ou pelo telefone (12) 3648-
4913.

Em Pinda Cervejaria
Óbvio recebe banda
H.Hits neste sábado

A ponte sobre o ribeirão do
Curtume, localizada entre os
bairros do Carangola e
Andrade, foi liberada, na tarde
do dia 12 de fevereiro, para a
passagem de veículos
pequenos e ônibus, além de
uso restrito para caminhões –
com peso bruto de até 25
toneladas.É importante que os
motoristas, principalmente de

caminhões, respeitem os
limites da estrutura da ponte,
que foi danifica após chuvas
no início do ano. Na ocasião,
a ponte foi interditada para
veículos grandes.Embora o
serviço alivie o tráfego de
veículos no local, a liberação
ainda não é uma solução
definitiva e o DER faz estudos
para a construção de uma

nova ponte.A prefeitura vem
solicitando melhorias na ponte
ao DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) desde
2008 – quando houve os
primeiros problemas causados
pelas chuvas. Após
negociações, a ponte recebeu
obras de escoramento com
madeiras e uma nova base de
sustentação com pedras.

Em Pindamonhangaba
Ponte Andrade/

Carangola está liberada
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Como já virou tradição, em
janeiro um grupo de
estudantes do ensino médio
técnico da ETEP Faculdades
deixou de lado as férias de
verão e o Carnaval para se
dedicar à construção de um
robô: trata-se do ETEP
Team, que há 7 anos
participa da FIRST Robotic
Competition, maior
competição internacional de
robótica estudantil, realizada
anualmente nos EUA.Desde
9 de janeiro, os alunos estão
trabalhando no projeto e
construção do robô, que será
enviado para os EUA nesta
quinta-feira (18). O
embarque deveria ser no
próximo dia 23 mas foi
antecipado por sugestão da
equipe do departamento de
exportação da Johnson &
Jonhson, que apóia o projeto.
O robô irá participar da
competição chamada
Breakaway, um jogo no qual
os robôs jogam uma partida
de futebol, sendo que cada
gol vale um ponto e, nos
últimos 20 segundos de
partida, o robô deve se elevar
em uma plataforma de 2,13
metros de altura. O grande
desafio deste ano é
desenvolver um robô que
consiga se elevar na
plataforma e tenha um

mecanismo que dê força para
chutar a bola ou conduzi-la.O
CRTEC7, robô do ETEP
Team, foi projetado para
vencer esses desafios, com
mecanismos para que ele
possa subir na torre no final
do jogo, chutar a bola a
certas distâncias e passar por
rampas em dois pontos do
campo. Ele está programado
também para no início do
jogo, contando com um
sistema autônomo seguir uma
trajetória que será definida
segunda uma estratégia da
equipe.Esse ano, 36
integrantes compõe o ETEP
Team, que irá para os EUA,
a mais numerosa desde que
a escola iniciou sua
participação nete
campeonato internacional,
incluindo professores
orientadores e alunos dos
cursos médio técnico em
mecânica, mecatrônica,
eletrônica, publicidade e
informática – uma equipe em
sua maior parte de novatos
na competição. Nos EUA,
entre os dias 5 e 7 de março,
irão competir com 62
equipes, sendo somente duas
brasileiras (ETEP e
CEPHAS), e as demais
americanas. O ETEP Team
embarca dia 3 de março para
os EUA.Responsabilidade

social  Apesar da competição
entre robôs, o principal
prêmio da FIRST vai não
para quem ganha o jogo, mas
para equipe que melhor
cumpre a tarefa de divulgar a
ciência e a tecnologia para a
sociedade, primando pela
preservação ambiental – é o
cobiçado Chairman
Awards.Para isso, o ETEP
Team tem desenvolvido
aquecedores solares de
baixo custo, utilizando
garrafas PET e
embalagens de leite longa
vida, visando a reciclagem
para preservação do meio
ambiente, além de visitas
educativas a instituições da
cidade para demonstrações
de robótica, como na visita
a o
GACC, onde os robôs
interagiram com as crianças.
Outras instituições também
podem entrar em contato
com a ETEP Faculdades para
agendar visitas do
ETEP Team.Carreira  Para os
alunos que participam da
competição, a FIRST
Robotic Competition é uma
i m p o r t a n t e
oportuinidade para
desenvolverem suas
qualidades técnicas,
preparando-os para o futuro
mercado de trabalho.

Alunos trabalham em
projeto de robótica nas

férias de verão e
Carnaval

Analistas do mercado
financeiro elevaram a
projeção de crescimento da
economia neste ano.
Segundo o boletim Focus,
divulgado ontem (17) pelo
Banco Central (BC), a
estimativa para a expansão
do Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens
e serviços produzidos no
país, foi ajustada de 5,35%
para 5,47%. Para 2011, foi
mantida a expectativa de
crescimento de 4,5%.Para o
crescimento da produção
industrial, neste ano, a
estimativa passou de 8,61%
para 8,55%. Em 2011, os

analistas esperam por uma
expansão de 4,85%, a
mesma projeção anterior.A
projeção para a relação entre
dívida líquida do setor
público e o PIB passou de
41,70% para 41,95%, neste
ano, e de 40,70% para
40,50%, em 2011.A
previsão para o superávit
comercial (saldo positivo de
exportações menos
importações) para este ano
permaneceu em US$ 10
bilhões e passou de US$
3,750 bilhões para US$ 5
bilhões, em 2011.Para o
déficit em transações
correntes (registro das

operações de compra e
venda de mercadorias e
serviços do Brasil com o
exterior), a estimativa para
este ano foi ajustada de US$
48 bilhões para US$ 50,050
bilhões. Em 2011, os
analistas esperam por um
resultado negativo de US$
57,810 bilhões, contra US$
58,990 bilhões previstos no
boletim Focus anterior.A
expectativa para o
investimento estrangeiro
direto (recursos que vão para
o setor produtivo do país) foi
mantida em US$ 38 bilhões,
em 2010, e em US$ 40
bilhões, em 2011.

Analistas de mercado
esperam maior
crescimento da

economia em 2010

A Unitau entregou, na sexta-
feira, dia 12, cerca de mil
exemplares da cartilha
“Taubaté – Viagem pela
nossa história” para quatro
escolas da rede municipal de
ensino. O material didático,
desenvolvido pelo Centro de
Documentação e Pesquisa
Histórica (CDPH/Unitau),
será utilizado por crianças de
5ºs e 6ºs anos durante o ano
letivo de 2010. Desenvolvida
ao longo de 2009 com o
intuito de contribuir com o
ensino de história no
município, a cartilha traça um
panorama da história de
Taubaté de 1891 a 1960
(com o uso de ilustrações e
de recursos gráficos) e teve
como fontes as fichas de
operários da CTI
(Companhia Taubaté
Industrial) – com informações
sobre filiação, salário e data
de admissão, entre outras –
e documentos sobre a
organização das Semanas
Monteiro Lobato, um dos
eventos culturais mais antigos
e tradicionais da cidade,
material pertencente ao
arquivo Oswaldo Barbosa
Guisard do CDPH. Também
serviram de fonte para a

confecção do material, as
observações da equipe do
projeto nas escolas sobre o
conteúdo trabalhado em sala
de aula referente à história do
município. O material
didático integra o projeto de
extensão “Memória,
patrimônio e preservação: o
uso de fontes primárias no
ensino de História”,
desenvolvido pelo CDPH e
financiado pelo Programa de
Extensão Universitária
(Proext) – dos ministérios da
Cultura (MinC) e da
Educação (MEC), em
parceria com a Fundação de
Apoio à Universidade
Federal de São João Del Rei
(FAUF), de Minas Gerais.
“O intuito do projeto foi
quebrar certos preconceitos
quanto a alguns períodos
históricos pouco analisados
nas escolas e que foram
marcados por diversas
mudanças em todo o País e,
particularmente, em Taubaté,
como as Semanas Monteiro
Lobato, que contribuíram
para o crescimento do
número de escolas no
município, na década de
1950, e também para a
migração dos moradores da

zona rural para a área
urbana”, analisa o Prof. Dr.
Mauro Castilho Gonçalves,
coordenador do projeto. O
projeto “Memória” foi
desenvolvido por uma equipe
composta por seis pessoas
(entre docentes, arquivista e
estagiários dos cursos de
História e de Pedagogia) e
compreendeu também um
curso de extensão para
professores do Ensino
Fundamental do ciclo II (dos
6º aos 9º anos) sobre o uso
de fontes documentais para
o ensino de História na
cidade. O curso foi realizado
ao longo dos meses de
setembro e outubro de 2009
e contou com a participação
de 30 professores que, ao
final do curso, apresentaram
projetos temáticos e
receberam certificados.As
quatro escolas municipais
contempladas com o material
foram: Diácono José Ângelo
Victal, no bairro
 Santa Luzia, Mario Lemos
de Oliveira, no bairro
Caieiras, Prof. Luiz Ribeiro
Muniz, no bairro Monte
Belo, e Vereador Mário
Monteiro dos Santos, no
bairro Gurilândia.

Unitau entrega cartilha sobre a
história de Taubaté para

escolas da rede municipal

O deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV)
participou na última sexta-
feira, 12, da visita do
governador José Serra a São
Luiz do Paraitinga e Cunha,
para a liberação do auxílio-
moradia emergencial para
vítimas das chuvas que
atingiram a região, no início
de janeiro. Cada família
recebeu um total de R$ 900,
correspondentes a três
parcelas do benefício
(janeiro, fevereiro e março).
O governador chegou a São
Luiz no início da tarde,
acompanhado dos
secretários Lair Kranembühl
(Habitação/CDHU) e Paulo
Renato de Souza (Educação)
e também anunciou que

anunciou que entregará mais
R$ 1.000 a cada família
atingida, como parte
programa Novo Começo. O
secretário Lair Kranembühl
também assinou contrato
para a construção de casas
populares, que serão
destinadas a famílias
desabrigadas. Os deputados
da Frente Parlamentar em
Defesa do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Serra da
Mantiqueira, Hélio Nishimoto
(PSDB), Luiz Carlos
Gondim (PPS) e Said
Mourad (PSC) também
estiveram presentes na visita.
A falar em nome da Frente
Parlamentar, da qual é
presidente, Padre Afonso
destacou a importância da fé

para a reconstrução da
cidade. “Nós acreditamos na
força do povo luizense e
estaremos sempre prontos a
ajudar”, disse.
Esforços Padre Afonso tem
feito todos os esforços
necessários para ajudar na
reconstrução de São Luiz do
Paraitinga, articulando-se
com os demais deputados da
Frente, formas de
 facilitar o acesso da
prefeitura aos recursos do
E s t a d o .
Uma das formas encontradas
por ele para ajudar a cidade,
foi conseguir fazer com que
cada deputado da Frente
Parlamentar, liberasse o valor
de R$ 150 mil para serem
repassados ao município.

Padre Afonso Lobato
acompanha Serra em
visita a São Luiz do

Paraitinga
A vereadora Maria Teresa
Paolicchi (PSC) indicou à
Prefeitura de Taubaté a
extensão da rede de energia
elétrica na estrada do Bairro
I, no bairro do Barreiro. De
acordo com ela, a dificuldade
em implantar a benfeitoria é
por falta de um poste de
iluminação no local. “É
preciso mais um poste para
atingir a distância
necessária.”Para o bairro do
Paiol, a vereadora sugeriu a
reforma das pontes sobre o
rio do Paiol, pois as
“cabeceiras estão
comprometidas e corre o
risco de haver um
rompimento total dessas
pontes, que deixará isolada
um grande número de

famílias”. Ela ressaltou
também a importância da
drenagem das águas pluviais,
que tem provocado
deslizamento dos terrenos e
ameaçam residências
próximas. “A falta da
drenagem provoca erosão
dos terrenos mais baixos no
bairro.”Maria Teresa indicou
manutenção nas estradas
secundárias, que dão acesso
às propriedades rurais do
Paiol, e iluminação na avenida
Alfredo dos Santos até a
rodovia Oswaldo Cruz. Já no
bairro das Caieiras, sugeriu a
conservação da quadra de
esportes, como troca do piso
e a cobertura do espaço, no
qual alunos da escola
municipal praticam aulas de

educação física. Para a área
da educação, a parlamentar
sugeriu a instalação de cursos
supletivo e ensino médio para
a comunidade do Caieiras.
A conclusão do galpão de
reciclagem e a colocação de
caçambas são necessárias no
Caieiras, de acordo com a
v e r e a d o r a .
“Por sugestão dos
moradores, o ideal seria a
colocação de mais duas
caçambas, para evitar o
acúmulo de lixo.
Já o projeto do galpão não
foi desenvolvido,
 porque falta terminar a obra,
como colocar pisos
 e portas, enquanto não é
ocupado o espaço vem se
deteriorando.”

Maria Teresa aponta
melhorias para zona rural de

Taubaté

Você sabia que Satanás
anota tudo num Diário? Nem
mesmo Barack Obama
escapou das anotações do
Príncipe das Trevas. E se
você for ruim o suficiente,
talvez receba dele uma
proposta de trabalho, com
contrato assinado e tudo.Não
bastasse gostar de proferir o
santo nome em vão, agora o
Capeta quer que todos
conheçam a sua trajetória
infernal ao longo da História.
Por isso, entregou o seu
Diário para o mercado
editorial e aposta ultrapassar
as vendas do livro do seu
principal concorrente, a
Bíblia Sagrada.As
revelações, até as mais
perversas, são
engraçadíssimas. Para quem
aprecia humor negro, o livro
é um prato cheio. Até os
céticos vão se lembrar de
Lúcifer – arcanjo assistente e
arrivista assumido – demitido
do seu cargo na empresa
Céu S.A. antes mesmo da
criação do mundo, e que daí
em diante fundou sua própria
empresa, a Satancorp, com
o objetivo de sabotar os
projetos do seu ex-chefe,
Deus.Segundo o tradutor do
livro, Paulo Schmidt – que
afirma ter feito um acordo
com o demônio para pegar o
serviço – fica claro, também,
as ligações do capeta com a
família Sarney, entre outros
políticos brasileiros.Primeiro
dia, primeiro mês, ano
zero.Terei uma semana
ocupada pela frente, agora
que o Todo-Rancoroso
decidiu continuar com o seu
projeto de “Criação”. Vou
procurar me manter
atualizado, e confrontar as
invenções de Deusão com as
minhas. Ele já estava um
passo à frente: começou hoje
cedo, ante que eu estivesse
pronto, e criou a luz. Eu
retaliei criando a escuridão,
mas isso levou quase o dia
todo, e eu precisei parar
porque não enxergava nem a
ponta do nariz.”A obra do
Príncipe das Trevas é divida

em cinco capítulos, de
acordo com as cinco épocas
do seu reinado. Em cada
volume, o Diabo narra suas
estripulias e malfeitorias na
Terra, que vão da encrenca
com Adão e Eva no Paraíso
até o aquecimento global, no
capítulo “Subindo a
Tempera tu r a” .Pa rece
estranho, mas o Diabo revela
que também ama. No sexto
dia, sexto mês, ano 1701, ele
revela sua paixão por Lilit,
sua serva fiel desde o início.
Um ano depois nascem os
gêmeos do casal, Íncubo e
Súcuba. “Nunca me achei um
tipo paternal, mas agora vejo
os benefícios de uma família
grande.” Ele se refere à
continuidade do seu legado
satânico.E para quem quiser
segui-lo, ele faz questão de
informar os seus
Desmandamentos, entre os
quais se destacam: 1) O
Todo-Ponderoso está
ficando um beatão: preferirás
o Diabo a Ele; 3)
Blasfemarás, praguejarás e
proferirás xingamentos
cabeludos sempre que a
coisa ficar preta; 4) Farás uso
dos fins de semana para
cometeres todos os pecados
negligenciados durante a
semana; 6) Não deixarás
desfeita alguma sem vingança;
8) Considerarás todo furto
um “empréstimo indefinido”;
9) Serás econômico com a
verdade; 10) Desejarás e
cobiçarás a mulher do teu
próximo, especialmente se
ela tiver um bumbum
empinadinho.O leitor também
vai notar que Nicholas D.
Satan é bem globalizado. No
decorrer do Diário
acompanhamos sua
influência nos acontecimentos
mundiais, e vemos que todos
os desastres, catástrofes,
equívocos e absurdos — a
Crucifixão de Cristo, a Peste
Negra, a Inquisição, a Guerra
do Iraque, os reality shows,
etc. — sempre tiveram um
dedo do Diabo, por meio dos
agentes dele na Terra, como
Nero, Átila o Huno,

Torquemada, Rasputin e
George W. Bush, entre tantos
outros que contribuíram para
o sucesso da Satancorp e de
seus empreendimentos.No
final do Diário – o último
apontamento data do dia 4 de
novembro de 2008 – Satanás
faz questão de frisar sua
grande insatisfação com a
eleição de Obama. “Mas
com um nome desses, ele não
pode ser de todo bom. Como
ainda tenho influência na
Casa Branca, vou fazer com
que Georginho W. deixe o
meu cartão sobre a
escrivaninha do Salão Oval
para o novo menino de ouro.
Provavelmente ele apreciará
uma ajudinha assim que
estiver sentado no assento do
piloto”.Publicado no Brasil
pela Geração Editorial, o
“Diário do Diabo” é uma
obra que só tem reverência
para com o riso. O livro
expõe de maneira sarcástica
como o Bem e o Mal podem
ser apenas questão de
negócios, e a comprovação
de que o Diabo não é tão feio
quanto o pintam. Trata-se de
um texto leve e divertidíssimo
para o leitor que aprecia
humor irreverente e
sagaz.Sinopse”Diário do
Diabo” é um divertido livro
em formato de caderno
confidencial, em que o
próprio Senhor das Trevas
conta suas peripécias, desde
a criação do mundo até os
tempos atuais. Entre os
relatos mais engraçados está
a lista dos Desmandamentos,
ou as experiências dele no
Departamento de Pesquisa
Biológica com ratos que
acabaram propagando a
Peste Negra.
O capeta não poupa
ninguém, nem Deus, nem a
cantora Celine Dion, nem o
atual presidente dos EUA,
Barack Obama. Este livro é
diversão garantida!Diário do
Diabo  Autor: Nicholas D.
Satan – Humor Tradução:
Paulo Schmidt Formato
12x17 cms, 160 págs.R$
39,90

Diário do Diabo chega ao Brasil para
concorrer com a Bíblia

Após a folia de Carnaval, a
AME Campos promove
neste sábado (20/02) mais
uma edição do programa
Jovens Talentos.Para o mês
de fevereiro, o projeto recebe
o violonista Giovanni
Matarazzo que trará para a
apresentação canções de
Almir Sater, George
Harrison, Geraldo Vandré,
Pixinguinha, Geraldo Ribeiro;
além de um micro estudo para
viola caipira, composto pelo
próprio músico.Bacharel em
violão pela Universidade de
São Paulo (USP), atualmente
se dedica aos estudos da
viola caipira sob orientação
de Ivan Vilella; além de
integrar o grupo de Choro da
ECA-USP, o trio de violões
Mbaraká, Studio Coral e duo

de viola caipira
Koygua.Durante sua
formação, Matarazzo
participou de masterclasses
com nomes como Hermeto
Pascoal, Toninho
Carraqueira, Maurício
Carrilho, Luciana Rabelo,
Toninho Horta, Isaías e Israel
Almeida, Edmilson
Cappellupi, Guinga, Brás da
Viola e Lula Galvão; além de
ter se apresentado em várias
salas de São Paulo e unidades
da Universidade (USP).O
programa Jovens Talentos
busca promover música de
qualidade, tão presente no
mês de julho em Campos do
Jordão, durante todos os
meses ano, oferecendo ao
mesmo tempo oportunidade
a jovens instrumentistas, até

27 anos, de se apresentarem
de forma profissional ao
público da cidade. Sendo
selecionados para essa
programação, músicos com
destaque promissor em seus
instrumentos.No ano de
2010, o programa abriu com
o jovem pianista Lucas
Thomazinho que trouxe um
repertório, que demonstrou
porque é uma das promessas
do Brasil no instrumento.O
Recital do violonista
Giovanni Matarazzo começa
às 17h, no Parque Amantikir,
com entrada franca.
Informações pelo telefone
(12) 3662-2611.O Parque
Amantikir fica na Rod.
Campos do Jordão (Eugênio
Lefreve, 215) – Gavião
Gonzaga.

Em Campos do Jordao
Jovens Talentos

recebe
Giovanni Matarazzo
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