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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

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.
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Na primeira sessão ordinária
do segundo semestre de
2011, vereadores debateram
importantes projetos de lei
com destaque para o que
promoveu o
reenquadramento de salário
e alteração de referência para
o emprego de Médico
Plantonista Os vereadores de
P i n d a m o n h a n g a b a
retomaram nesta segunda-
feira, dia 1º, os trabalhos
legislativos do segundo
semestre de 2011 com a
realização da 25ª Sessão
Ordinária. O único vereador
ausente foi Alexandre Faria
(PSB) que justificou o não
comparecimento por motivos
de saúde. Com a inversão da
Ordem do Dia, os vereadores
analisaram diversos projetos
de lei. O destaque foi o PL
nº 92/2011, do Poder
Executivo, que trata do
“reenquadramento de salário
e alteração de referência para
o emprego de Médico
Plantonista”.A aprovação do
Projeto de Lei determina que
o emprego de Médico
Plantonista, constante do
quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura de
Pindamonhangaba terá a
base salarial reenquadrada e
a referência a vigorar será a
“146”, com salário de R$
5.776,75 (cinco mil
setecentos e setenta e seis
reais e setenta e cinco
centavos). Segundo
mensagem enviada ao
Legislativo, a Prefeitura
informou que “a medida visa
equilibrar o salário do
emprego de Médico
Plantonista com os salários
de algumas classes de
médicos (Médico
Ambulatorial e Médico do
PSF) do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura, em
benefício da saúde da
população. A Prefeitura
esclareceu ainda que “existe
uma grande dificuldade em
contratar profissionais e
atendimento às necessidades
de demanda da saúde e, em
virtude dessa dificuldade,
buscamos tornar o salário do
município competitivo com as
demais cidades, e assim,

atrair médicos para atuarem
junto à Secretaria de Saúde
e Assistência
Social”.Conselho do Idoso
O Projeto de Lei n° 89/2011,
do Poder Executivo, que
“Altera dispositivos da Lei n°
4.492, de 03 de outubro de
2006, que cria o Conselho
Municipal do Idoso no
Município de
Pindamonhangaba” também
foi aprovado por
unanimidade dos vereadores
presentes. A alteração
proposta diz respeito aos
Conselheiros que são
representantes do Poder
Público, indicados pelos
respectivos Secretários
Municipais, de pessoas de
comprovada atuação na
defesa dos direitos dos
idosos, sendo
preferencialmente: 2 (dois) –
Secretaria de Saúde e
Promoção Social; 1 (um)-
Secretaria de Educação e
Cultura; 1(um) - Secretaria
de Juventude, Esporte e
Lazer; 1(um) – Secretaria de
Planejamento e 1(um) –
Secretaria de Assuntos
Jurídicos”. O mandato destes
integrantes será de 02 (dois)
anos, facultada a
recondução”. Veto acatado e
criação de cargos Dois
projetos que referem-se ao
mesmo assunto foram
apreciados pelo Plenário. O
Veto n° 03/2011 ao
Autógrafo nº 067/2011 –
referente ao PL nº 85/2011
– que “dispõe sobre a criação
de empregos em comissão e
altera os anexos I e III da Lei
5.183/2011 foi acatado pelo
plenário por unanimidade. O
presente autógrafo previa a
criação do emprego em
comissão de ASSESSOR
LEGISLATIVO, na
Estrutura Administrativa da
Câmara de
Pindamonhangaba. Porém,
houve um pequeno conflito
com a Estrutura
Administrativa da Prefeitura
quanto aos vencimentos e
por esta razão aconteceu o
veto do Executivo.No
entanto, ainda nos trabalhos
legislativos desta segunda-
feira, o Projeto de Lei n.º 90/

2011, da Mesa Diretora da
Câmara que “Dispõe sobre
a criação de empregos em
comissão e altera os anexos
I e III da Lei 5183/2011” foi
analisado e aprovado pelos
vereadores por 9 a zero. A
Lei aprovada prevê a criação
do emprego em Comissão
denominado “Assessor
Legislativo de Organização e
Planejamento”, que será
responsável por
desempenhar funções junto
aos Departamentos
Legislativo e de Recursos
Humanos da Câmara. Entre
as atribuições deste cargo
estão a assessoria e
acompanhamento das CEI’s
– Comissões Especiais de
Inquérito do Poder
Legislativo e assessorar os
trabalhos das Comissões
instituídas pela Câmara
(Licitação, Eventos,
Processos Disciplinares entre
outras). As exigências para
preenchimento do cargo são
Graduação em curso
superior completo; ser
servidor do quadro
permanente comexperiência
na área de atuação e
conhecimento técnico em
informática, área de pessoal
e processo legislativo. Os
vencimentos são de
R$3.500,00. Auxílio a atleta
da cidade Outro Projeto de
Lei analisado e aprovado
pelos vereadores foi o de nº
91/2011, que trata da
concessão de auxílio aos
atletas cadastrados no
Departamento de Esporte
desta Prefeitura, a fim de
custear despesas nos
JOGOS MUNDIAIS DE
POLÍCIA E BOMBEIROS,
na cidade de Nova York –
Estados Unidos. O
beneficiado é o atleta
Soldado PM – ALMIR
GONÇALVES DUBSKY,
integrante do quadro de
Bombeiros de
Pindamonhangaba. Ele
receberá a importância de R$
3.000,00 (três mil reais) para
participação no “2011 NEW
YORK WORLD POLICE
& FIRE GAMES”, que será
realizado de 26 de agosto à
05 de setembro de 2011.

Médicos da Rede Pública terão
salários reenquadrados após

aprovação de Projeto na
Câmara de Pindamonhangaba

Foi inaugurada dia 5 de
agosto, no bairro Flor do
Vale, a mais nova unidade de
Estratégia de Saúde da
Família (ESF) de Tremembé.
A estrutura da nova ESF
conta com três consultórios
médicos, sanitários,
dispensário de medicamentos,
sala de vacinação, sala para
administração, sala de
procedimentos, sala para
reuniões e um consultório
d e n t á r i o . A t u a l m e n t e ,

Tremembé conta com seis
unidades das (ESFs), que
funcionam nos bairros
Parque Nossa Senhora da
Glória, Jardim Maracaibo I,
Benvirá, Guedes e Flor do
Vale. As unidades da Saúde
da Família oferecem
serviços de hiperdia para
diabéticos e hipertensos,
atendimento de clínica
médica, pediatria,
ginecologia, dentista e
realizam ainda, curativos e

vacinação. Também são
promovidas palestras para
gestantes, para manter as
futuras mamães informadas
sobre as fases da gestação.
Além desse atendimento no
local, as ESFs
também dispõem de
profissionais de saúde que
atendem a domicílio. Entre
2009 e 2010 foram
registradas 163.809
consultas em casa e 22.271
nas unidades.

Tremembé ganha nova
unidade de Saúde da

Família

No dia 3, a Câmara de
Taubaté recebeu oito
alunos do 3º ano do
ensino médio do colégio
São José Operário, no
programa Escola vai à
Câmara. O vereador
Alexandre Villela
(PMDB) recebeu os
alunos e respondeu aos
questionamentos.Alexandre
parabenizou a iniciativa
dos alunos e da escola. “O
projeto é muito
importante, pois visa
aproximar os jovens da
Câmara.” Ele explicou
também as funções dos
vereadores e o papel da

Casa.Um dos
questionamentos feito
pelos alunos foi com
relação ao aumento do
número de vereadores e o
custo disso. “O aumento
dos vereadores seria
importante para atender o
número de pessoas da
cidade, mas, na minha
opinião, não há
necessidade. O custo
seria com o salário do
vereador e com os
assessores de seu
gabinete”, argumentou o
p a r l a m e n t a r . A
coordenadora da escola,
Waleska Gobbo de Souza,

acredita que é importante
mostrar aos alunos o que
os vereadores fazem para
que no ano que vem eles
votem conscientes. “Os
alunos são o futuro e
devem entender que
podem fazer a mudança
necessária no
município.”A aluna
Amábile da Silva disse
que gostou da visita e que
aprendeu muito.
“Procurei saber o que os
vereadores fazem e acho
que todo cidadão deveria
fazer o mesmo para poder
cobrar depois e votar
consciente.”

Alexandre Villela recebe
alunos no programa
Escola vai à Câmara


