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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.

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
d e s i s t i r a m
alegando falta de prazo
h á b i l
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

Prefeitura de Taubaté
acerta preparativos para
desfile das escolas de

samba

Em audiência de trabalho
realizada na tarde da última
terça-feira, dia 1, na sede do
Palácio dos Bandeirantes na
Casa Civil do governo
paulista, o prefeito de
Taubaté, engenheiro Roberto
Peixoto, reafirmou ao
secretário de Relacionamento
com os Municípios, Rubens
Cury, o compromisso para a
implantação do AME
(Ambulatório Médico de
Especialidades), que irá
atender 10 cidades da
região.Peixoto destacou que
o município de Taubaté, já
disponibilizou para a diretoria
regional de Saúde do Estado,
as instalações do atual Pronto
Socorro Municipal (PSM),
local de fácil acesso e com
boa infra-estrutura.
“Queremos sempre trabalhar
em parceria com o
governador Geraldo

Alckmin, pois a união de
esforços proporcionará uma
saúde com mais qualidade
para a nossa população”,
abordou ainda o prefeito
Peixoto.O Chefe do
Executivo Taubateano,
também apresentou ao
secretário Rubens Cury, uma
série de documentos
abordando os investimentos
que sua administração
promove em
conjunto com o Estado, na
área da
Educação: construção da
FATEC (Faculdade de
Tecnologia), obra já
finalizada, segurança:
reforma da Cadeia Pública,
entre outras ações de
serviços.Peixoto, na
oportunidade, fez um relato
sobre a segurança pública na
cidade, mostrando que
recentemente foi

encaminhado um ofício ao
governador Alckmin,
solicitando uma audiência
para que juntos e com os
segmentos organizados
possam encontrar uma
solução rápida e eficaz para
combater a criminalidade que
já assusta a comunidade
taubateana. “Entendemos
que segurança pública é
responsabilidade do Estado,
mas também estamos
empenhados para que juntos
possamos levar mais
segurança ao nosso povo,
principalmente num momento
difícil”, ressalta ainda o
prefeito.Durante os trabalhos
na Casa Civil, o prefeito
Peixoto esteve
acompanhado do secretário
de Governo e Relações
Institucionais da Prefeitura
Municipal, Adair Loredo
Santos.

Novamente foi percebida
a crescente prática da
aplicação de práticas
desonestas em empresas,
conhecidas como “golpe
do boleto”. A Associação
Comercial de São Paulo
(ACSP) identificou oito
falsas associações que
mandam boletos
intitulados como:
“contribuição anual” ou
“ c o n t r i b u i ç ã o
empresarial”, em valores
que variam de R$ 179,98
a R$ 508,96
.Das empresas
identificadas duas estão
sob investigação
policial: a Associação
Comercial e
 Empresarial do Brasil e a
Associação Comercial do
Estado de São Paulo,
porém existem outras
atuando no mercado,
utilizando nomes
parecidos com os das

associações de classe
conhecidas e idôneas para
repassarem boletos com
cobranças indevida. Entre
as falsas associações
identificadas estão:
Abrascom (Associação
Brasileira do Comércio),
Associação das Empresas
do Comércio e Serviço-
SP e a Associação
Nacional da Indústria e
Comércio. De acordo
com o presidente da
Associação Comercial e
Industrial de São José dos
Campos, Felipe
Cury, “infelizmente
continuamos a
mercê dos espertos. A
ambição vai
 deformando as boas
práticas do
r e l a c i o n a m e n t o
civilizado. Os safados, os
desonestos e os vigaristas
vão tomando a frente
impunemente”. O

departamento jurídico da
ACI orienta os
empresários que não
efetuem o pagamento de
boletos com nomes de
entidades desconhecidas
ou não associadas, pois é
quase impossível receber
a quantia paga, uma vez
que esses
“estelionatários” não
possuem endereço certo,
dados cadastrais, etc.O
departamento comercial
e o departamento jurídico
da ACI comunicam que
estão à disposição para
auxiliar os associados a
identificarem esse tipo de
armadilha. Os
e s c l a r e c i m e n t o s
necessários podem ser
obtidos com as
funcionárias Marcela e
Beatriz pelo e-mail
comercial@acisjc.com.br
ou no telefone 3904-
4028.

ACI alerta sobre o
“Golpe do Boleto”

Peixoto participa de audiência no
Palácio dos Bandeirantes e

reafirma compromisso para a

instalação do AME

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
C a r n a v a l e s c o
 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
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A Unitau oferece
atendimentos gratuitos
no Escritório de
Assistência Jurídica
(EAJ) à população
residente em Taubaté. A
maioria dos
r e q u e r i m e n t o s
registrados no setor é da
área cível, que compete
ações de Direito
Familiar, como
separação, pensão
alimentícia, guarda de
filhos e comprovação de
paternidade.Funcionando
há mais de dez anos no
Departamento de
Ciências Jurídicas da
Universidade, o
Escritório realiza cerca
de mil atendimentos
anualmente. “Estamos
aqui à disposição da
população, sempre
tentando solucionar da
melhor forma possível
os problemas judiciais de

cada pessoa que nos
procura”, explica o Prof.
José Carlos Ortiz
Abrahão, coordenador
do EAJ. Não é preciso
agendamento prévio
para fazer uso do
serviço. O Escritório de
Assistência Judiciária
fica no Departamento de
Ciências Jurídicas, na
Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 285, centro. O
horário de
funcionamento é de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 11h e das 14h
às 17h. Aprendendo na
prática Além de oferecer
assistência jurídica
gratuita para a
população de Taubaté, o
EAJ proporciona aos
alunos a oportunidade de
aplicar os conhecimentos
adquiridos em sala de
aula, atendendo assim à
portaria do Ministério da

Educação (MEC) 1886/
94, que instituiu o
estágio como matéria
obrigatória no curso de
Direito.No EAJ, os
alunos do 4º e 5º anos
assistem a audiências,
elaboram procurações e
peças processuais, sob a
orientação de 12
professores-advogados
do Escritório, e
acompanham os
processos jurídicos do
início ao fim. Cada aluno
deve cumprir uma carga
horária de 180 horas/aula
(90 horas em cada ano).
Por ser disciplina
obrigatória, os alunos são
avaliados a cada
bimestre sob os critérios
de participação,
p o n t u a l i d a d e ,
atendimento à
população e elaboração
de peças processuais e
relatórios.

Unitau
oferece Assistência

Jurídica gratuita
 à população
 de Taubaté

Um grupo de alunos do Ceep
abriu o carnaval em
Tremembé desfilando pelas

ruas do centro da cidade
com muito entusiasmo e
alegria contagiante.

 Nas calçadas, o povo
aplaudiu os componentes do
bloco.

CEEP abre o carnaval
em Tremembé


