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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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Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores
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A realização do III
Congresso Nacional de
Educação em Ubatuba foi
considerada um
verdadeiro sucesso entre
os profissionais da área
em Ubatuba. Desde a
segunda-feira, 25, quando
foi feita a abertura do
Congresso pelo prefeito,
o chefe de gabinete e o
secretário de Educação,
p r o f e s s o r e s ,
coordenadores, diretores
e demais profissionais
ligados à rede municipal
de ensino participaram de
cursos, conferências e
palestras que ajudaram a
aumentar a atualização, a
capacitação e a
implementação de novos
s a b e r e s
escolares.Durante seu
discurso na abertura do
Congresso, na tenda
montada na Praça de
Eventos da Avenida
Iperoig, o prefeito
lembrou as muitas
realizações e conquistas
da Educação em sua
administração e enalteceu
o fato de esta área estar
em boas mãos, o que
reflete em melhorias e
qualidade. “É muito difícil
estar em um gabinete,
com toda a
responsabilidade do
município caindo sobre
quem governa. Mas
também é muito bom
quando vemos uma área
como a Educação nas
mãos de pessoas em quem
confiamos e sabemos que
trabalham com seriedade
e carinho. Isso nos enche

de orgulho e
tranquilidade, com a
certeza de um futuro ainda
melhor”, disse o
prefeito.Com relação ao
evento, o prefeito disse
que o Congresso veio para
ficar: “todos os anos
temos acompanhado o
sucesso dos Congressos
de Educação. Certamente
este é um evento que se
estabelecerá em nosso
calendário anual e no que
depender do governo
municipal, já no próximo
ano passará a acontecer no
nosso Centro do
Professorado”.O prefeito
também lembrou aos
centenas de presentes as
reformas e construções
de escolas, a nova frota
para transporte escolar, o
aumento significativo no
número de vagas em
creches, a superação da
meta do Ideb, entre outros
avanços conquistados
pela Educação nos
últimos anos.O valor do
professor O chefe de
gabinete falou da
importância do
profissional da educação
na vida e no
desenvolvimento do ser
humano. “Os professores
são pessoas essenciais
para a formação de todas
as pessoas. Eu que já
lecionei Direito, percebo
o respeito que aqueles
que foram meus alunos
têm comigo até hoje. Por
isso temos que dar o
devido valor a cada um
dos profissionais da
Educação. Sem dúvidas

estamos trilhando os
caminhos que garantem o
aprender e atingindo
nossos objetivos”, disse
Sato em seu discurso na
abertura do Congresso.O
diretor geral do III
Congresso Nacional de
Educação, José Raimundo
Facion, falou dos
i m p r e s s i o n a n t e s
currículos dos
profissionais convidados
para ministrarem as
palestras e cursos.
“Temos aqui profissionais
titulados, com carreira
acadêmica de longo prazo
e que sabem como
associar a ciência da
educação com a prática.
Alguns são pós-
doutorados em
universidades de renome
no exterior, com
sustentação teórica,
metodológica e
científica, mas também
com muita
experiência na prática. A
prefeitura, através da
Secretaria de Educação,
foi muito feliz com a
escolha e faremos de
tudo para que ano a ano o
Congresso seja ainda
melhor”, concluiu Facion.
Na noite da abertura
houve também a
apresentação da Famipa
(Fanfarra Municipal
Infantil da Escola Padre
Anchieta) e a conferência
realizada pelo Prof. Dr.
Fernando Mazzilli
Louzada, com o tema
“Neurociências e
Educação: um diálogo
possível?”.

III Congresso Nacional
de Educação é

considerado um
sucesso de público e

entre os profissionais da
área em Ubatuba

Quem acompanhou, em
1927, a compra de um
hidroavião e o início da rota
aérea Porto Alegre-Pelotas-
Rio Grande levando apenas
nove passageiros, jamais
poderia imaginar que nascia
ali a maior companhia aérea
que a América do Sul já teve.
Durante quase 80 anos, a
companhia levou brasileiros e
estrangeiros, com o máximo
de segurança e qualidade de
atendimento, aos quatro
cantos do planeta. E durante
30 anos desse período, a
comissária de bordo Cláudia
Vasconcelos estava lá,
acompanhando, como
testemunha, os melhores e os
piores momentos. E foi para
dividir com os brasileiros,
espalhados por todo o
mundo, essas emoções que
a escritora e poeta lança no
dia 27 de maio, às 19h, na
Livraria da Travessa, no
shopping Leblon o livro
Estrela Brasileira
(Kindlebookbr). Entre
pesquisas, redação, revisão e
impressão, o livro foi
produzido em três anos e
meio e foi inspirado na sua
própria história e nos
depoimentos de colegas e
frequent flyers. Para dar
visibilidade e corpo às suas
lembranças, Cláudia criou um
blog com fotos e textos, o
qual é acessado por
brasileiros e estrangeiros em
todo o mundo.Além de
depoimentos de
personalidades como o
cirurgião plástico Ivo
Pitanguy, Cláudia ouviu
comissários de bordo e ex-
funcionários que permitiram a
ela contar a história da Varig
do nascimento ao
encerramento dos voos.- A
Varig foi a grande
embaixadora do Brasil no
mundo, a tal ponto que
quando apresentou sinais de
declínio, ficamos sem
acreditar que isso pudesse
acontecer. Parecia parte da
gente, já que nós nos
sentíamos parte da Varig,
lembra Ivo Pitanguy.  O livro
trata também da
administração da Aerus,
fundo de pensão dos
funcionários da empresa que
sofreu intervenção do
Governo Federal após
diversas decisões
equivocadas. A situação
difícil dos ex-funcionários, a
maioria totalmente
desamparada e alguns já
falecidos, levou Cláudia a
criar a expressão “câncer de
angústia”. As realidades, e os
choques com elas,
encontradas em países onde
morou como China, Hong
Kong e África do Sul e o
encantamento com os
Estados Unidos também
integram esse livro biográfico.
Curiosidades O livro, de
fácil leitura e linguagem direta,
traz histórias divertidas e
curiosidades até hoje não
reveladas. Em uma delas,
Cláudia conta como socorreu
o autor brasileiro Gilberto
Freire, autor de Casa Grande

e Senzala, usando uma
garrafa portátil de oxigênio.
Gilberto teve um mal súbito
durante um voo da
Varig. Algumas histórias são
mais dramáticas, como o
caso da passageira que, em
meio a uma fortíssima
turbulência no voo entre
Buenos Aires e Montevidéo,
teve uma fratura exposta após
ser lançada ao teto do
banheiro e depois cair sobre
a pia. Ou em outro caso de
turbulência, os passageiros
de um voo entre Salvador e
Aracaju passaram por maus
momentos após se deliciarem
com casquinhas de siri e
chopps. O lado cômico está
em histórias como as dos
cachorros que se abrigavam
no aeroporto de Teresina,
capital do Piaui. Em meio a
algumas das mais altas
temperaturas do País, eles se
deitavam sob as asas dos
aviões para se protegerem do
sol escaldante. Um
comandante, apelidado de
Flecha Ligeira, conseguia
fazer o voo entre Belo
Horizonte e Rio de Janeiro
em pouco mais de uma hora
e era o terror dos comissários
de bordo que precisavam,
nesse curto espaço de tempo,
servir bebidas, petiscos, o
almoço e recolher as
bandejas depois. Ou quando
o sorvete chegava tão sólido
ao avião que só era quebrado
com um machado de
emergência. - Eu guardo a
lembrança divertida de alguns
passageiros que, confusos,
imaginando tratar-se de
tapiocas, mordiam as
toalhinhas quentes e
perfumadas usadas para
limpar as mãos antes das
refeições, conta.Famosos e
Frequent Flyers Para
escrever o livro, Cláudia
entrevistou várias
personalidades que tem na
Varig, até hoje, uma
referência de bom
atendimento e qualidade
como Chico Buarque, Ivo
Pitanguy, Denise Frossard e
Regina Marcondes Ferraz,
entre outros. Chico, por
exemplo, fala da importância
que as lojas da voadora,
espalhadas pelo mundo,
tinham para os brasileiros e
lembra que, muitas vezes, ia
às lojas de Paris e Roma,
para ler jornal, tomar café e
se encontrar com outros
brasileiros.Segundo Ivo
Pitanguy, o atendimento na
Varig era doce e as
aeromoças eram um encanto.
O cirurgião lembra ainda  do
conforto das antigas
aeronaves e conta  que os
passageiros aguardavam
para comer e beber bem no
avião, ao contrário, palavras
dele, do que ocorre hoje.As
Inovações A Varig foi uma
empresa que marcou uma
época e deixou saudades em
gerações de brasileiros que
aprenderam a respeitar e a
admirar esse verdadeiro
símbolo do Brasil no exterior.
- Minha vida se divide em
antes e depois da Varig. E

tenho certeza que as dos
meus colegas também. Nós
éramos a “internet” da época.
Éramos admirados pela
profissão e pela empresa
onde trabalhávamos. E para
os que me qualificam como
ex-comissária, faço uma
retificação: sou e sempre
serei uma comissária da
Varig, reforça Cláudia.A
chegada dos primeiros DC-
10 ao País, a criação da nova
profissão de inspetora de
voo, o lançamento de
refeições pré-cozidas e de
uma escola para a formação
de comissários de bordo
foram algumas das novidades
introduzidas pela Varig no
País. Algumas delas foram
criadas aqui e copiadas pelas
concorrentes internacionais.-
Em 1974, com a chegada
dos aviões DC-10, com dois
corredores, foi criada uma
nova rotina no serviço de
bordo. Sistema de vídeo com
grandes telas de projeção,
canais de música, poltronas
mais largas e mais conforto e
espaço para os passageiros
foram algumas das novidades
colocadas à disposição de
brasileiros e estrangeiros,
lembra a escritora. A autora
lembra ainda a contratação
por Ruben Berta do Barão
Austríaco Max Von Stuckart
que chegou a Vogue, casa
noturna no Rio, para
comandar a virada que
aconteceria nas aeronaves.
Logo na chegada, Berta
deixou claro o que queria:
“faça algo de que possamos
nos orgulhar”. E foi nesse
período que a Varig ganhou
o slogan “a maneira mais
elegante de voar” Um
exemplo da qualidade e até,
porque não dizer, da
suntuosidade reinante nos
aviões da Varig foi o voo
inaugural pra Nova Iorque,
com vários políticos e
personalidades. O luxo e a
sofisticação impressionavam.
Logo na entrada, os casacos
e os paletós dos convidados
eram recolhidos por lindas, e
eficientes, comissárias de
bordo, numerados e
guardados. Depois de
acomodados, os passageiros
eram servidos com
champagne, recebiam
necessaires de couro,
chinelos e revistas do mundo
inteiro.- Viajar pela Varig era
um verdadeiro evento.
Nenhuma empresa tinha um
serviço de bordo tão
primoroso, lembra Regina
Marcondes Ferraz.Ficha
Técnica Título: Estrela
Brasileira Autora: Cláudia
Vasconcellos  Nº de
Páginas: 240 Preço:
R$12,00 (e-book) e
R$39,00 (impresso) Mais
Informações: Trevo
Comunicativa Tel: 21.2544-
6203 e 21.7860-5786
Márcio Martins
( m a r c i o . m a r t i n s @
trevocomunicativa.com.br)
Lidiane Inácio
( l i d i a n e . i n a c i o @ t
revocomunicativa.com.br)
www.trevocomunicativa.com.br

Estrela Brasileira: 
Comissária de bordo lança
livro  com as histórias dos

tripulantes da varig

O PEEJ (Programa
Ensino, Esporte e
Juventude) da Prefeitura
Municipal de Taubaté,
está com as matrículas
abertas para crianças e
adolescentes de 7 a 14
anos interessados em
participar de atividades
como educação física,
artes plásticas, artesanato,
culinária, capoeira, dança,
teatro, literatura, entre
outras. Para mais
informações, os
responsáveis pelos

interessados deverão se
dirigir a uma das unidades
do PEEJ até sexta-feira,
dia 5 de agosto, das 8h às
11h e das 14h
 às 17h, ou entrar em
contato com a unidade
mais próxima de sua
residência.Dados das
unidadesUnidade I –
Estiva - Vagas para manhã
e tardeAv. Voluntário
Benedito Sérgio, 710Tel:
3633-3246Unidade II –
Parque Três Marias –
Vagas para manhã e

tardeAv. Dr. José Luiz
Cembranelli, 2291Tel.
3635-1336Unidade III –
Parque Planalto - Vagas
para manhã e tardeRua
Hélio Zamith,
313Tel: 3631-
4663Unidade IV – Jardim
América - Vagas para
manhã e tardeRua Sumio
Shibata, 341Tel: 3629-
6405Unidade V – Jardim
Continental - Vagas para
manhã e tardeRua Nagib
Sabino, 51Tel: 3622-
5985

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para o

PEEJ

Imagens em movimento
que contam histórias sem
voz ou som ambiente.
Essa é a essência da quinta
edição da Jornada
Brasileira do Cinema
Silencioso, este ano com
57 obras do início do
século 20. “É um cinema
muito bom. Em vez de
uma deficiência, eles
aproveitavam o fato de
não ser falado para narrar
a partir de outros
elementos, da montagem,
dos atores, da
movimentação. Era uma
outra linguagem”, explica
o curador musical do
evento, Livio
Tragtenberg.Ele foi o
responsável por
selecionar os músicos
que acompanham com
performances ao vivo a
exibição das películas. As
apresentações são
praticamente uma atração
a parte e têm a finalidade
de aproximar os filmes da
atualidade. “Trabalho
muito pouco com a ideia
passadista de ilustrar o
filme, uma coisa
decorativa na música. A
gente tenta atualizar, no

sentido de fazer músicas
que tragam interesse para
o expectador de hoje
nesses filmes.”São obras
que retratam os ideais e o
momento histórico de
quando foram produzidas,
destaca o curador da
mostra Carlos Roberto de
Souza. Como exemplo ele
cita a série de Maciste,
um herói cinematográfico
italiano da década de
1910. “ Era um herói
potente, musculoso e
forte da Itália daquela
época. É uma coisa muito
engraçada, é um seriado
de aventuras”, conta.O
cinema silencioso
italiano é o principal foco
da jornada deste ano. “A
gente vai ter uma visão
geral desse cinema
silencioso italiano em
suas diferentes
m a n i f e s t a ç õ e s ” ,
 ressalta Souza.
 Segundo ele, a Itália foi
um dos primeiros países
a fazer cinema de
importância mundial,
“paralelamente ao cinema
francês e dos países
nórdicos”.Também serão
exibidas produções

brasileiras, francesas e
alemãs. Filmes que, de
acordo com Souza, são de
difícil acesso para o
público em geral, mas que
têm recebido atenção
crescente. “Há umas
décadas [esses filmes]
eram redondamente
ignorados, ninguém dava
importância para
eles”.Filmes que Souza
faz questão de chamar de
silenciosos, em oposição
ao termo “mudo”,
geralmente usado para
definir o cinema sem
som. “Essa ideia de
cinema mudo parece que
é um cinema deficiente,
um cinema que falta
alguma coisa”,
reclama.Um dos grandes
momentos do festival
deverá ser a exibição do
italiano de 1913 Os
Últimos Dias de
Pompeia – ao ar
livre no Parque Ibirapuera
ao som da Banda Jazz
Sinfônica de Diadema. A
maior parte da mostra
ocorrerá, no entanto, na
Cinemateca Brasileira,
entre os dias 5 e 14 de
agosto.

Mostra traz filmes
silenciosos

acompanhados de música
ao vivo em São Paulo

A L FA B E T I Z A N D O
Atividades voltadas para o
público da terceira idade
que tem pouca ou
nenhuma familiaridade
com o computador,
explorando a aplicação de
seus recursos no
cotidiano de forma
descomplicada.Iniciação
ao Uso do
C o m p u t a d o r C o m
instrutores do Sesc.
Primeiro contato com o
computador, abordando
os componentes básicos
para a sua utilização, o uso
das ferramentas
destinadas às tarefas
cotidianas, até a
navegação na Internet e
abertura de conta de
email.Dias 9, 11, 16, 18,
23 e 25. Das 18h às
2 0 h M e l h o r e s
MemóriasNesta oficina
os participantes
aprenderão a restaurar
digitalmente fotos
antigas, que serão
escaneadas e tratadas por
meio de um software
(GIMP) melhorando os
a s p e c t o s d o
envelhecimento da
fotografi a guardada.
Necessário trazer pen-
drive.Dias 10, 17, 24 e 31

das 15h às 16h30Para
maiores de 60
anos.Aprender sem
fronteirasDentro do
movimento da cultura
livre, diferentes
organizações vêm
oferecendo cursos de
a p r i m o r a m e n t o
profissional e pessoal de
forma gratuita, por meio
da educação a distância.
Conheça e aprenda a
utilizar sites que
disponibilizam cursos de
formação onde só é
necessário estar
conectado à Internet e ter
vontade de aprender.Dia
10, das 19h às
21h.Especial: As Palavras
e o MundoO Espaço
Internet Livre oferece ao
público visitante da
exposição “As Palavras e
o Mundo” uma navegação
orientada por meio de
sites que estimulam o
aprendizado e o interesse
pela língua portuguesa e
pela leitura de forma
descontraída e
lúdica.Dias 18 e 25, das
16h às 17hRecomendado
para crianças de 7 a 12
anosEfeito 3DAs imagens
que simulam a sensação
de profundidade não são

uma invenção recente. O
princípio da imagem 3D é
a sobreposição de duas
fotografi as da mesma
cena, com um leve
deslocamento entre uma
e outra. Nesta oficina
serão feitas experiências
na criação de GIF’s
animados simulam o
efeito de três dimensões
sem o uso de óculos
especiais.Dia 24, das 19h
às 21hCurumim na
RedeSextas, das 14h às
1 5 h 3 0 B l o g
CurumimDias 13 e 27,
das 10h às 11INTERNET
LIVREProjetado para
estimular o
comportamento em rede,
o espaço dispõe de
equipamentos e
i n s t r u t o r e s
especializados e propõe
conteúdos, dinâmicas e
p r o c e d i m e n t o s
alternativos, soluções às
possíveis dúvidas
rotineiras ou às demandas
específicas no uso da rede
e de seus
recursos.ServiçoSESC
Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Sesc Taubaté realiza no
mês de agosto oficinas
digitais para todas as

idades

A Universidade de Taubaté,
juntamente com a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, Pró-Reitoria de
Graduação e a Pró-Reitoria
de Extensão e Relações
Comunitárias, informa que
estão abertas as inscrições
para o XVI Encontro de
Iniciação Científica. O evento
conta também com a XII
Mostra de Pós Graduação,
o VI Seminário de Extensão
e o III Seminário de

Docência Universitária. O
evento tem como objetivo
incentivar a prática da
pesquisa na Graduação e na
Pós-Graduação, bem como
das ações extensionistas, sob
diferentes formas de
divulgação, como
comunicação oral e sessão de
painéis. A programação
contemplará ainda
minicursos, simpósios,
mesas-redondas, seminários
e palestras, nos quais atuarão

Departamentos e Institutos,
Programas de Pós-
Graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu e Grupos de
Pesquisa. O Enic, como é
conhecido pelos acadêmicos,
será realizado nos dias 17 à
22 de outubro, no
Departamento de Ciências
Jurídicas. As inscrições serão
feitas pelo site, no link: http://
www.unitaupgrad.com.br/
c g i - l o c a l / e n i c 2 0 1 1 /
index.aspr .

Unitau abre inscrições para o
XVI Encontro de Iniciação

Científica


