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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

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.
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Os trabalhos
desenvolvidos pelo
CEMTE Madre Cecília,
Casa da Mãe Taubatena,
Projeto Integrativa e
Aparte voltarão à sua
normalidade a partir da
próxima segunda-feira,
12 de setembroA
informação foi dada pelo
próprio prefeito de
Taubaté, Roberto Peixoto,
na manhã de quinta-feira,
8 de setembro, após
reunião com
profissionais e técnicos
da Prefeitura.Os
trabalhos desses setores
estavam interrompidos
desde a última sexta-
feira, devido a uma
determinação judicial que

obrigou a Prefeitura de
Taubaté a demitir
diversos servidores
temporários.Para que a
população não seja
prejudicada, Peixoto
determinou que fosse
feito “um grande esforço”
no sentido de “readequar
as atividades
desenvolvidas por esses
n ú c l e o s ” . O u t r a
determinação do prefeito
foi no sentido de que
sejam chamados
rapidamente os
profissionais aprovados
em concurso público
promovido pela
administração municipal.
Entre esses profissionais
e n c o n t r a m - s e

f i s i o t e r a p e u t a s ,
f o n o a u d i ó l o g o s ,
psicólogos, terapeutas
ocupacionais e
a s s i s t e n t e s
s o c i a i s . ” A g i m o s
rapidamente para garantir
que a população continue
tendo acesso a esses
serviços tão importantes
para as suas famílias”,
destacou Peixoto.O
prefeito afirmou que as
medidas foram adotadas
para que a população
continue tendo “um
atendimento digno e de
respeito”. Acima de tudo,
a administração pública,
concluiu Peixoto,
“trabalha com seres
humanos”.

Peixoto garante
retomada de trabalhos

do CEMTE Casa da Mãe
Taubateana Integrativa e
Aparte na segunda-feira

Destinada ao público de
todas as faixas etárias,
programação vai de 09 a
18 de setembro na capital
e interior e acumula 77
apresentações de 13
grupos brasileiros e três
internacionais (da
Espanha, Holanda e Peru);
apresentações da cidade
acontecem na Praça Dom
Epaminondas e no circo,
entre os dias 09 e 18 de
setembro Com dois
espetáculos – Cortejo
Bloconeco e Musicircus
– a Cia Navegante abre a
Mostra Sesc Teatro de
Animação em Taubaté dia
9. Dia 11, a Cia Bonecos
Urbanos traz Só sonho
samba; dia 14, tem Anjo,
da Companhia Duda
Paiva; dia 15, a
Companhia Teatro
Portátil mostra o trabalho
intitulado 2 números; dia
16, tem O pássaro do sol,
com A Roda Teatro
Bonecos e dia 17 é a vez
de Mira, criação do grupo
De Pernas Pro Ar. O
espetáculo O Buda e a
baleia, da Cia Ópera na
Mala, dia 18, encerra a
mostra em São Carlos.A
Mostra Sesc Teatro de
Animação reúne
espetáculos de seis
grupos de São Paulo
(Bonecos Urbanos, Cia
Truks Teatro de Bonecos,
Fios de Sombras, Ópera

na Mala, Pia Fraus e
Sobrevento), dois do Rio
de Janeiro (Cia Portátil e
Contadores de Estórias de
Paraty), dois de Minas
Gerais (Aldeia Teatro de
Bonecos e Cia Navegante
Teatro de Marionetes),
dois do Rio Grande do Sul
(Cia Lumbra e De Pernas
Pro Ar) e um da Bahia (A
Roda Teatro Bonecos).
Da Espanha, vem a
companhia de Jordi
Bertran; da Holanda o
trabalho do brasileiro
Duda Paiva, de companhia
homônima, e o Santa
Rodilla representa o Peru.
Uma intervenção e nove
oficinas complementam o
evento.Com espetáculos
no Sesc Ipiranga e nas
unidades de Bauru,
Ribeirão Preto e Santo
André, além Taubaté, a
Mostra começa sexta-
feira, dia 9 de
setembro, O
encerramento é no
domingo, 18, alcançando
então Araraquara,
Campinas, Pinheiros,
Santana, São Carlos e São
José dos
Campos.Programação de
Taubaté  09 sex, 15h
Cortejo Bloconeco - Cia
Navegante Praça Dom
Epaminondas09 sex,
20h30 Musicircus - Cia
Navegante Circo11 dom,
16h Só sonho samba - Cia

Bonecos Urbanos
Circo14 qua, 20h30 Anjo
- Companhia Duda Paiva
Circo15 qui, 19h30 2
números - Companhia
Teatro Portátil Circo16
sex, 20h30 O pássaro do
sol - A Roda Teatro
Bonecos Circo17 sab,
11h Mira - De Pernas Pro
Ar Praça Dom
Epaminondas18 dom, 16h
O Buda e a baleia - Cia
Ópera na Mala
CircoSERVIÇOMostra
Sesc Teatro de Animação
De 9 a 18 de setembro,
nas unidades do Sesc
Ipiranga, Pinheiros e
Santana, na capital, e em
Araraquara, Bauru,
Campinas, Ribeirão
Preto, Santo André, São
Carlos, São José dos
Campos e
Taubaté.Ingressos a R$
4,00 [inteira], R$ 2,00
[usuário matriculado no
Sesc e dependentes, +60
anos, professores da rede
pública de ensino e
estudantes com
comprovante] e grátis
[trabalhador no comércio
e serviços matriculado no
Sesc e
dependentes] .Alguns
espetáculos são grátis
também para todos os
tipos de público.Consulte
programação e condições
no site:
www.Sescsp.org.br

Taubaté terá oito atrações inéditas da

mostra Sesc de Teatro de Animação

São José dos Campos é a
primeira cidade do
interior a receber
recursos externos do BID
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento).. A
cidade vai receber US$
85,7 milhões para
desenvolver um novo
projeto urbano, com
novos parques,
modernização do
transporte público e
reciclagem.A reunião
entre investidores e
autoridades do município
ocorreu nesta quinta-feira
(8) no Hotel Mercury
com a presença de Isabel
Lavandenz Paccieri,
ombudsperson* do BID ,
que ouviu atentamente
sugestões e críticas
levadas pelas
c o m u n i d a d e s
periféricas.São José dos
Campos é a primeira
cidade do interior a
receber recursos
externos do BID (Banco

Interamericano de
Desenvolvimento).. A
cidade vai receber US$
85,7 milhões para
desenvolver um novo
projeto urbano, com
novos parques,
modernização do
transporte público e
reciclagem.A reunião
entre investidores e
autoridades do município
ocorreu nesta quinta-feira
(8) no Hotel Mercury
com a presença de Isabel
Lavandenz Paccieri,
ombudsperson* do BID ,
que ouviu atentamente
sugestões e críticas
levadas pelas
c o m u n i d a d e s
 periféricas. Em julho, o
Senado Federal
aprovou a operação. Em
2006, a Prefeitura
de São José dos
Campos entrou com a
solicitação do
empréstimo à agência
f i n a n c i a d o r a

internacional , \pós
apresentar todo
levantamento técnico
sobre o nível
desenvolvimentista da
cidade e sua capacidade
em honrar o pagamento
do empréstimo.Durante
cinco anos e meio, São
José dos Campos poderá
usufruir desses recursos,
na ordem de US$ 85,7
milhões e terá 20 anos
para pagar o empréstimo.
O financiamento será
canalizado para melhoria
em questões
consideradas cruciais
para o desenvolvimento
social e transformação
urbana da cidade,
comprometendo-se em
cumprir com as metas de
sustentabilidade, que é
exigência do BID.*
Profissional contratada
por entidades, órgãos ou
empresas para ouvir
sujestões e críticas das
comunidades

São José dos Campos é
primeira cidade do
interior a receber
recursos externos

do BID

O Colégio Unitau, escola
Dr. Alfredo José Balbi, se
consagrou tricampeão
geral, na 6ª edição dos
Jogos de Inverno,
conquistando, ao todo, 8
ouros, 3 pratas e 4
bronzes.Organizado pela
Secretaria de Esportes e
Lazer de Taubaté, o
evento, que aconteceu
entre os dias 22 de agosto
e 5 de setembro, é
conhecido por trazer os
maiores jogos escolares
da cidade. Cerca de 800
alunos do Ensino Médio,
divididos entre onze
escolas, disputaram nove
modalidades nas

categorias masculino e
femininoO professor de
Educação Física, Miguel
Angelo Benedicto, afirma
que esse sucesso na
competição se deve à
estrutura da qual o
colégio dispõe. “A escola
conta com 30 bolsas-
atleta. Também temos um
projeto focado no
esporte escolar, com
treinos, com empenho
dos alunos. Nosso
objetivo é reforçar a
importância do esporte na
escola”, completa.Já a
aluna Mirella Barbosa
Aparecida, que está no 2º
ano do Ensino Médio e foi

medalhista em cinco das
sete modalidades que
competiu, conta estar
treinando, juntamente
com seus colegas, desde
fevereiro, e se diz
honrada por
participar pela primeira
vez do torneio,
ajudando sua escola a
levar mais um título. “O
que mais fiquei
emocionada foi com a
medalha de handebol,
pois, jamais tinha jogado
no gol e, logo de cara, fiz
belas defesas,
cooperando na busca pelo
campeonato”, revela a
estudante.

Colégio Unitau leva tricampeonato

nos Jogos de Inverno


