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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.

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.

O Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb)
recém divulgado pelo
Ministério da Educação e
o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) demonstra
uma melhora no
desempenho das Escolas
Estaduais do Litoral
Norte, sendo que a grande
maioria superou as metas
e s t a b e l e c i d a s . E s s a
avaliação externa, em
nível federal, é calculada
a partir das taxas de
aprovação obtida no
Censo Escolar, e nas

médias de desempenho
nas avaliações do Inep - a
Prova Brasil e o Saeb
(Sistema Nacional de
Avaliação da Educação
Básica)- , que avaliam as
habilidades em língua
portuguesa e
matemática.As avaliações
do Inep são direcionados
aos estudantes dos
 5º. e 9º. Ano
 (4ª. E 8ª. Série) do
Ensino Fundamental, e na
3ª. Série do ensino
Médio. No ano passado, a
Prova Brasil foi aplicada
aos estudantes dos 9os.
Anos (8as. Séries) das
Escolas Estaduais do

Litoral Norte.Para a
Dirigente de Ensino,
Edina Paula Roma
Teixeira, é gratificante
obter o resultado positivo
do desempenho das
escolas da nossa região.
Isso demonstra o trabalho
eficaz realizado pelo
conjunto de profissionais
envolvidos. Entretanto,
ainda precisamos
continuar investindo
pois a meta
estabelecida para as
escolas estaduais é
atingir a nota 6 em 2022,
que corresponde à
qualidade do ensino em
países desenvolvidos.

Escolas Estaduais do
Litoral Norte superam

metas do IDEB

Entre os dias 18/02 e 20/
03, o Grupo Cozinha da
Montanha promove mais
uma edição da Temporada
Gastronômica de
Verão.Durante os 30 dias,
os 26 restaurantes
associados ao Grupo
apresentam receitas
inovadoras e inéditas, na
qual a cerveja irá desde
base dos pratos, como
molho e até na sobremesa
e, harmonizando esses
sabores a presença
inconfundível cerveja
artesanal.Entre os sabores
que poderão ser
apreciados está o
Bockbier Kroketten e
Chutney de Cebola, do

Baden Baden, elaborado
pela chef Carolina Vitória,
que adapta a tradicional
receita alemã, vinda do
livro da sua avó, para dar a
esse cremoso croquete,,
além notas marcantes da
Baden Baden Bock,
divertido pelo gelado e
picante chutney de cebola
convida a harmonização
com a mesma cerveja.
Uma gostosa brincadeira
com a cozinha da baixa
gastronomia, que ganha a
sofisticação dos sabores
elaborados para esse
festival.Os clientes que
forem aos 26 restaurantes
associados e pedir o prato
da Temporada e pagarem

com o cartão
patrocinador, ganharão
um Brinde Gourmet.A
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes da
cidade como a cerveja
artesanal (Verão),
 pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).

Em Campos do  Jordão
Vem aí a Temporada

Gastronômica de Verão

A cidade de Campos do
Jordão volta a ter sistema
rotativo de
estacionamento, a Zona
Azul, a partir desta terça-
feira (01/02).
A Zona Azul irá abranger
as ruas das Vilas
Abernéssia e
Jaguaribe, de 2ª a 6ª feira,
das 09 às 18h e nos
sábados, das 09 às 13h e,
na Vila Capivari, nos

finais de semanas e
feriados, das 09h às
20h.O valor da taxa será
de R$ 1,20 (um real e
vinte centavos), a hora. O
sistema seguirá o mesmo
i m p l a n t a d o
a n t e r i o r m e n t e ,
de talão, que poderá ser
adquirido nos
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais credenciados
à Secretaria de Finanças

do município.Para
informar da implantação
do sistema de Zona Azul,
nos últimos dias, a
Prefeitura de Campos do
Jordão através do seu
Serviço de Informação
aos Cidadãos (SIDEC)
utilizou faixas pelas
principais vias da cidade.
Outras informações no
SIDEC pelo telefone (12)
3664-3524.

Zona Azul volta
a operar em

 Campos do Jordão
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A coordenadoria de
Educação Inclusiva da
secretaria municipal de
Educação de Caraguá
iniciou as atividades no
dia 2 de  fevereiro, com
um encontro, na própria
secretaria, que reuniu 45
profissionais, entre
professores e
especialistas em
p s i c o l o g i a ,
fonoaudiologia e
assistência social. A
novidade para este ano foi
o crescimento no número
de salas de recurso, de
oito para 20.As salas de
recurso são utilizadas
para atender os alunos

portadores de
necessidades especiais.
Nelas acontece um
atendimento educacional
especializado, que ensina
braile para os portadores
de deficiência
visual e, libra,
para os deficientes
auditivos. No ano
passado, oito salas em
oito escolas prestavam
assistência à 700
alunos. Este ano, serão 20
salas de recurso em 20
escolas da rede
municipal.No encontro,
foram tratados temas
como cronograma das
ações deste ano,

importância dos planos de
aula e estudos de caso dos
alunos, reuniões gerais e
regionais, além de
propostas de trabalho.A
coordenadora da
educação inclusiva de
Caraguá, Ivy Monteiro
Malerba, destaca o
compromisso e o vigor
dos profissionais para o
início dos trabalhos.
“Estamos  otimistas e
com muita vontade de
começar. No ano passado
tivemos bons resultados
e, esse ano, contamos
com uma equipe maior e
muito estimulada”, disse
Ivy.

Educação inclusiva
ganha 12 novas salas

em Caraguá

A secretaria municipal de
Educação recebeu nesta
semana um certificado de
participação da 7ª edição
do Prêmio Gestor
Eficiente da Merenda
Escolar, promovido pelo
programa Ação Fome
Zero. O município
inscreveu em 2010 o
projeto ‘Supervisão e
Orientação na
Alimentação Escolar’,
desenvolvido com 156
cozinheiras da rede
municipal durante o ano
de 2009.As ‘cozinheiras
trainees’, como são
chamadas, passaram por
um treinamento com o
diretor de alimentação,
nutricionistas, técnicos
de nutrição e auxiliares
administrativos. Os temas
abordados foram:
procedimentos corretos
quanto ao preparo dos
a l i m e n t o s ;

armazenamento correto
dos alimentos;
higienização e
manipulação de
alimentos; aceitabilidade
dos alimentos associados
aos casos de patologia,
entre outros.Das 156
cozinheiras, nove foram
selecionadas para atuar
como supervisoras nas
escolas. Todos os dias
elas visitam duas
unidades de ensino e
verificam os problemas,
resultados e necessidades
de cada cozinha. Tudo é
registrado em um
relatório, assinado pela
direção e entregue a uma
supervisora nutricionista
que gerencia encontros
semanais com o
grupo.Por meio desse
projeto, além da
capacitação das
profissionais que estão à
frente da alimentação

escolar, 26 mil alunos são
atendidos com cardápios
adequados às faixas
etárias e preparados com
higiene e muito
carinho.Para o diretor de
alimentação escolar,
Manoel Vicente da Silva,
o Manu, a criação desse
projeto foi importante
para acompanhar e
atender cada vez mais de
perto as necessidades de
cada escola. “Esse
certificado significa a
valorização das ações
promovidas no município
na área de alimentação
escolar. Nossa intenção é
participar do prêmio
todos os anos”, disse
Manu.Neste ano, Caraguá
será inscrita no mesmo
prêmio com o projeto
‘Alimentação certa na
hora certa’, desenvolvido
em 2010, que determinou
um horário específico
para alimentação, almoço
e jantar, e outro para as
crianças brincarem.O
prêmio O “Gestor
Eficiente da Merenda
Escolar” é uma atividade
de avaliação, seleção,
premiação e divulgação
de boas gestões públicas
municipais do
Programa Nacional de
Alimentação Escolar
(PNAE), promovida pela
Ação Fome Zero,
Organização da
 Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip)
que representa uma
aliança de empresas e
e m p r e s á r i o s
comprometidos com o
desenvolvimento social
sustentável do país.

Caraguá participa de
prêmio nacional de
alimentação escolar

Aproximadamente 57 mil
alunos das escolas da rede
municipal de ensino, dos
níveis Infantil e
Fundamental voltam às
aulas nesta quinta-feira
(03/02). Entretanto, os
alunos da escolas Profº
José Sant´Ana de Souza na
Chácara Flórida e
Amadeo Piccini no
Quiririm, voltarão às aulas
na próxima segunda-feira

(07/02). O adiamento da
data ocorreu devido às
obras em andamento na
escola. Durante a
primeira semana de aulas
todos os alunos receberão
o Material Apostilado.
Para total aproveitamento
desse material em sala de
aula, os professores
retornaram nesta quarta-
feira (02) para participar
de um curso de

a p e r f e i ç o a m e n t o
oferecido pela Editora
Positivo, com objetivo de
aprimoramento das
práticas pedagógicas para
utilização do Material
Didático. Outras
informações poderão ser
obtidas junto a todas as
escolas da rede municipal
de ensino, que já estão
realizando o atendimento
ao público.

Hoje 57 mil alunos
voltam às aulas nas

escolas municipais de
Taubaté

Uma das referências da
área de saúde de Taubaté
é o Laboratório do Povo.
Implantado na
administração do prefeito
Roberto Peixoto, em
2008, o laboratório
realiza, mensalmente,
uma média de 20 mil
exames laboratoriais,
atendendo pacientes
encaminhados pelos
Postos de Atendimento
Médico-Odontológicos
(PAMOs) do município.
Localizado na Rua
Marquês do Herval, 401,
no centro da cidade,
desde o início de suas
atividades o Laboratório
do Povo se caracterizou
pela qualidade e agilidade
de seu atendimento.
Entretanto, desde 1o de
janeiro deste ano, a
Prefeitura de Taubaté
assumiu a
responsabilidade pela
realização de exames
laboratoriais no
município, que
anteriormente vinham
sendo de competência do
governo estadual. Tal
atitude do Estado fez com
que a procura pelo
Laboratório do Povo

aumentasse de maneira
significativa, causando,
m o m e n t a n e a m e n t e ,
desconforto aos seus
usuários. A administração
municipal já adotou
medidas para
restabelecer o conforto
dos munícipes
taubateanos e, por
determinação do prefeito
Roberto Peixoto, desde o
último dia 1o de
fevereiro, os PAMOs do
Jardim Mourisco, Parque
Três Marias, Parque
Aeroporto, Imaculada,
São João, Santa Fé,
I n d e p e n d ê n c i a ,
Gurilândia, Santa Tereza,
Bonfim e Belém já estão
encaminhando os
pacientes que necessitam
de exames laboratoriais
para o Hospital
Universitário (HU). Além
disso, em breve a
Prefeitura de Taubaté irá
destinar um outro espaço
para a realização de
exames laboratoriais,
proporcionando, dessa
forma, uma acolhida ainda
melhor da população. O
prefeito também ressalta
que a administração
municipal tem trabalhado

constantemente para o
avanço das questões da
saúde no município,
implantando serviços que
contam com apoio da
comunidade. Entre esses
avanços, se destacam a
implantação de dois
Pronto-Atendimentos
(PAs) 24 horas, a
Farmácia Popular do
Brasil, o Centro de
E s p e c i a l i d a d e s
Odontológicas (CEO),
a t e n d i m e n t o
odontológico 24 horas no
Pronto Socorro
Municipal, exames de
ressonância magnética, o
Centro Municipal de
Diagnóstico por Imagem
(Cemudi), o CAPS, CAPS
AD e CAPS I, tratamento
com acupuntura e
contratação de
psicólogos para os
PAMOs. Para Peixoto,
tudo isso demonstra que
o atual governo municipal
considera a saúde como
prioritária, com a certeza
de que novos
investimentos já estão
definidos, entre os quais
a criação do Pronto
Socorro Infantil, que
funcionará junto ao HU.

Prefeitura de Taubaté trabalha na
melhoria do atendimento de exames

laboratoriais

A Mesa Diretora da
Câmara de Taubaté
instituiu uma comissão de
estudos para a elaboração
de um novo site
institucional, que deverá
funcionar como um
portal, ou seja, a partir do
e n d e r e ç o
www.camarataubate.sp.gov.br
o internauta terá acesso
às notícias da Câmara, aos
trabalhos dos vereadores,
como projetos de lei, ao
conteúdo da TV Câmara,
do Memorial Histórico e
do Espaço Cultural
Georgina de Albuquerque,
por exemplo. “O objetivo
é oferecer à população
um site mais interativo,
do qual ele possa
participar mais e ter
acesso a todo o trabalho
do Legislativo”,
assegurou o gerente de
Comunicação Miguel

Kater. Além dele,
integram a comissão o
assessor de imprensa Luiz
Carlos Batista, o chefe da
TV Câmara João Luiz
Costa Gomes, o assessor
técnico legislativo da
Presidência Pedro
Rubim, o gerente
legislativo Luís Rodrigo
de Andrade e a gerente de
Tecnologia Mauricéa
Gomes de Almeida Sousa.
O diretor-geral Otto
Rodrigues de
Albuquerque Junior
explicou que não há prazo
para que o novo conteúdo
entre no ar, informando
que empresas
especializadas serão
chamadas para apresentar
propostas e valores. “É
consenso que o site da
Câmara está ultrapassado,
precisamos de algo mais
dinâmico e moderno, com

informações mais claras.”
Segundo ele, a medida faz
parte da proposta de
modernização do
Legislativo, sugerida pelo
presidente Jeferson
Campos (PV). Por sua
vez, o vereador avaliou
que o portal vai ampliar
ainda mais a divulgação
dos trabalhos da Câmara.
“Vamos trabalhar no
sentido de levar à
população um canal de
divulgação do trabalho
dos vereadores
e da Casa como um todo”,
frisou Jeferson. O
assessor de imprensa foi
incumbido de propor o
projeto gráfico do portal.
A proposta foi
apresentada à comissão e
sofreu algumas
modificações, e o
desenho final deverá ser
decidido nesta semana.

Câmara de Taubaté nomeia
comissão para elaborar

novo site Encontro para universitários
tem como tema: “A quem
você quer servir?” No fim de
semana, entre 4 e 6/2, a
Canção Nova promove um
encontro para estudantes
universitários intitulado
“Aprofundamento para
Universitários” no Auditório
São Paulo, dentro da sede da
comunidade, em Cachoeira
Paulista. O objetivo de reunir
os estudantes universitários
nos três dias é uma espécie
de estudo que oferece uma
proximidade maior à
espiritualidade cristã, aos
ensinamentos da Igreja
Católica e à Palavra de Deus.
Com o tema A quem você
quer servir?, o
aprofundamento contará
com as presenças de padre

Paulo Ricardo, da
Arquidiocese de Cuiabá
(MT), Padre Demétrio
Gomes, assessor do Setor
Juventude da Arquidiocese
de Niterói (RJ), dos
apresentadores de
programas da TV Canção
Nova, professor Felipe
Aquino e Adriano Gonçalves,
além da animação do
ministério de música Amor e
Adoração da Canção Nova.
O local do evento oferece
acomodação para 577
lugares e é necessário fazer a
inscrição prévia pelo telefone
(12) 3186-2600. O valor é
R$ 20. Kairos Universitário
Quem não puder participar
do aprofundamento para
universitários poderá
participar no domingo (6/2),

do evento denominado
Kairos* Universitário que irá
finalizar o
encontro.Organizado pela
Canção Nova,
periodicamente, no espaço
Rincão Meu Senhor,
localizado na sede da
comunidade, o encontro é
destinado a cinco mil
pessoas. O Kairos para
estudantes universitários
começa às 8h e
tem entrada gratuita. O
evento contará com
pregações sobre o tema do
aprofundamento e será
encerrado com a Santa
Missa, celebrada pelo padre
Paulo Ricardo. *Kairos é
uma palavra grega que
significa “tempo da graça de
Deus”.

Universitários de todo o Brasil se

encontram na Canção Nova em fevereiro


