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Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
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Jornal Regional

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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Seguindo as tradições

da cidade, a Prefeitura

Municipal da Estância

Turística de Tremembé

reuniu esforços para

que a população

celebre o carnaval 2011

com alegria e

 diversão. Este ano, a

folia na cidade contará

com a alegria dos

tradicionais blocos de

rua e com a

apresentação de três

bandas especiais. A

duração das

comemorações também

merece destaque, já que

serão 10 horas de festa

sem intervalos, nos dias

6, 7 e 8 de março. A folia

na Estância Turística

tem início no dia

4 de março.Em

2011 o carnaval de

Tremembé será

comandado pela banda

San Francisco. A

matinê, que acontece

das 15h às 18h, conta

com a direção da banda

do Quintino. A banda

Estação Folia assume a

celebração a partir das

18h. Das 21h até 01h,

a banda San Francisco

agita as cinco noites de

festa. Para deixar a

comemoração ainda

mais divertida, este ano

o carnaval da Estância

Turística apresenta

suas atrações em ritmo

acelerado e sem

interrupções.

Carnaval de Tremembé

terá festa com longo

período de duração

A Prefeitura de Taubaté
realiza nesta semana os
últimos preparativos para
o desfile oficial das
escolas de samba, que
acontece no próximo final
de semana na Avenida
Walter Thaumaturgo,
conhecida como Avenida
da Alegria do Povo
Taubateano.Segundo a
Comissão Organizadora
do Carnaval, houve uma
alteração na programação
de sábado, 5 de março,
devido à desistência de
duas escolas de samba do
grupo de acesso – a
Gaviões da Fiel
Taubateana do Areão e a
Acadêmicos do Bonfim.
Desta forma, a única
escola a desfilar no
sábado, será a
Acadêmicos da Santa Fé.A
comissão informou que
as duas escolas
desistiram alegando falta
de prazo hábil
para regularizar seus
registros junto ao
cartório. Dessa forma,
elas também ficaram
impedidas de receber
subvenção oficial por
parte da Prefeitura.A
comissão informou, ainda
que, a partir do próximo
ano irá exigir toda a
documentação das
escolas antes mesmo de

enviar para a Câmara de
Vereadores o projeto de
subvenção das entidades
carnavalescas. Para a
comissão, “o Carnaval de
Taubaté está crescendo e
a qualidade tem de ser
mantida”.Desflles A
abertura oficial dos
desfiles das escolas de
samba de Taubaté
acontece às 20h30 de
sábado, com a entrega da
chave da cidade ao Rei
Momo e à Rainha do
Carnaval pelo prefeito
Roberto Peixoto. Na
seqüência, às 21 horas,
acontece o desfile do
Projeto Ametra Carnaval.
Neste ano, o Ametra trará
para a avenida o grupo
Demônios da Garoa, numa
homenagem aos 100 anos
de nascimento do cantor
e compositor Adoniran
Barbosa.No domingo, 6
de março, desfilarão as
cinco escolas do
Grupo Especial. A
apuração está marcada
para o dia 7 de março, às
15 horas, no Salão Nobre
do Esporte Clube
Taubaté.No dia 8 de
março, o Ametra e as
escolas vencedoras
voltam à Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano para fazer o
Desfile das Campeãs,

encerrando o Carnaval
deste ano.Confira a
programação do Carnaval
na Avenida da Alegria do
Povo Taubateano: 5 de
março (sábado) 20h30,
Abertura Oficial 21h:
Projeto Ametra Carnaval
– “Ametra da Garoa”
23h30: GRCES
Acadêmicos da Santa Fé 6
de março (domingo) 15h:
matinê 21h: GRCES
Império e Boêmios do
Morro 22h20: GRCES
Boêmios da Estiva
23h40: EC XV de
Novembro e Acadêmicos
do Chafariz 1h: GRCES
Império Central da
Mocidade Alegre 2h20:
GRCES Unidos do
Parque Aeroporto 7 de
março (segunda-feira)
15h: Matinê 15h:
Apuração – Salão Nobre
EC Taubaté 21h: GRC
Bloco dos Farrapos
22h15: GRC Bloco
Carnavalesco Dragões
Alvi Azul 23h30: ADC
Ford Taubaté 1h:
Apresentação Grupo
Afoxé 2h: Apresentação
do Bloco Juca Teles 8 de
março (terça-feira) 15h:
Matinê 21h: Projeto
Ametra Carnaval 22h20:
campeã do grupo de
acesso 23h40: campeã do
Grupo Especial

Prefeitura de Taubaté
acerta preparativos para
desfile das escolas de

samba


