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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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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
realizou na tarde de
quinta-feira, 11 de agosto,
a entrega das chaves de
mais um lote de 50
residências do Conjunto
Habitacional Milton de
Alvarenga Peixoto, no
Parque Ipanema.Com
mais este lote, Peixoto
atinge a marca de 250
residências (de um total
de 272) já entregues no
conjunto habitacional.Na
ocasião, Peixoto destacou
para os novos moradores
do Parque Ipanema alguns
dos avanços da área
habitacional do
município. Ele lembrou
que o conjunto já é
atendido por linha regular

de ônibus urbano e
anunciou que será aberta
licitação para a
construção de mais dois
Pronto Atendimentos em
Taubaté – um no Parque
Três Marias e outro no
Conjunto dos
Comerciários, que
também atenderá o
Milton de Alvarenga
P e i x o t o . ” E s t a m o s
investindo na
qualidade de vida da nossa
população, pois
 essas novas
residências já surgem
com a infraestrutura
necessária de transporte
urbano e de saúde, além de
contar com redes de água,
luz e esgoto”, frisou
Peixoto.O prefeito

entregou as chaves das 50
novas residências
acompanhado da
primeira-dama e
presidente do Fundo
Social de Solidariedade
de Taubaté (FUSSTA),
professora Lu
Peixoto.Destinadas a
famílias de baixa renda, as
unidades do Conjunto
Habitacional Milton de
Alvarenga Peixoto foram
construídas pela
Prefeitura de Taubaté com
f i n a n c i a m e n t o
da Caixa Federal.Cada
residência é constituída
de dois quartos, sala,
cozinha e banheiro, num
total de 44,57 metros
quadrados de área
construída.

Peixoto atinge a marca
de 250 casas populares

entregues no Parque
Ipanema

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, entregou na
tarde de quarta-feira, 10 de
agosto, a nona Academia ao
Ar Livre da cidade. Os
equipamentos foram
instalados na Praça Mário
Francisco Suttani, no São
Gonçalo.Na ocasião, a
presidente da Associação de
Moradores do bairro, Lisa
Rocha, elogiou a postura de
Peixoto como prefeito. Ela
destacou que “da mesma
forma que, na semana
passada, o prefeito entregou
o SEDES, uma obra
grandiosa, hoje ele está aqui,
entregando a nossa
academia”.Lisa lembrou que
a instalação da Academia ao
Ar Livre no São Gonçalo é
resultado de um encontro que
o prefeito manteve com cerca
de 60 moradores do local.
“Estamos muito satisfeitos,

porque a união dos
moradores e a boa vontade
do prefeito proporcionaram
esta conquista”,
completou.Durante a entrega
da academia, Peixoto
anunciou que já determinou
que seja programada a
construção de um centro
comunitário no bairro.
“Vamos trazer mais melhorias
para que os moradores do
São Gonçalo possam ter
ainda mais condições de
realizar suas atividades
comunitárias”, frisou
Peixoto.Também na tarde de
quarta-feira, a administração
municipal promoveu uma
série de atividades de lazer e
recreação na Praça Mário
Francisco Suttani, que foram
coordenadas pelas
secretarias de Esporte e
Lazer e de Turismo e Cultura.
Representando a

comunidade do bairro, o
Grupo BMG fez uma
apresentação musical em
homenagem ao prefeito.As
Academias ao Ar Livre,
instaladas pela administração
do prefeito Roberto Peixoto,
podem ser consideradas um
sucesso. Desde o início, o
conjunto de equipamentos
tem atraído a atenção da
população, pela qualidade e
eficiência.Além da nova
academia do São Gonçalo,
Taubaté conta com outras
oito. Elas estão instaladas na
Praça Santa Terezinha
(duas), Parque Dr. Barbosa
de Oliveira, CAvEx, na
praça defronte ao Taubaté
Shopping, no Conjunto
Urupês (Independência), na
Praça Rui Barbosa (Largo
do Chafariz) e na Praça do
Cristianismo (Parque
Aeroporto).

Comunidade do São
Gonçalo elogia postura

do prefeito Roberto
Peixoto

As escolas de Taubaté
terão novamente a
oportunidade de receber a
visita da Turma do Sítio do
Picapau Amarelo, dentro
do projeto “O Sítio vai à
escola”.A Prefeitura de
Taubaté informou que
está aberto o processo de
agendamento das escolas
interessadas em receber o
projeto.”O Sítio vai à
escola” é um projeto
implantado pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto há cerca

de um ano. Neste período,
já foram visitadas 27
instituições de ensino,
a t i n g i n d o
aproximadamente 4.300
crianças.O objetivo do
projeto é desenvolver o
hábito da leitura,
estimulando-o desde a
educação infantil,
utilizando para tanto
momentos de contação de
histórias, entre outros
recursos.Nas visitas os
personagens apresentam
uma peça teatral baseada

na obra literária infantil
de Monteiro Lobato, com
duração de 40 minutos.
Após o espetáculo, os
personagens ficam à
disposição da escola para
interagir com os
alunos.Para agendar uma
visita do projeto “O Sítio
vai à escola” a instituição
deve entrar em contato
com Mateus ou Alberto
pelo telefone 3635-3234,
de terça a sexta-feira, das
9h às 12h e das 14h às
17h.

Prefeitura de Taubaté
promove o projeto “O

Sítio vai à escola”

Atividades gratuitas serão
realizadas nos dias 22, 23
e 24 de agosto, no Centro
Cultural; Show com
Gabriel Guedes e
Rodrigo Borges abre a
programaçãoMúsica ,
teatro, palestra, oficinas e
lançamento de vídeo são
algumas das atrações da
programação da Semana
do Folclore 2011, evento
realizado pela Prefeitura
de Caçapava, por meio da
Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer, que
ocorre nos dias 22, 23 e
24 de agosto no Centro

Educacional, Cultural e
Esportivo José Francisco
Natali. Todas as atividades
são gratuitas.A taiada, o
tradicional doce de
Caçapava, e a cachaça
produzida no município
servem de tema para a
programação neste ano,
com o lançamento do
videodocumentário “Da
Doce Taiada à Marvada
Cachaça”. O trabalho
traça um panorama da
história da taiada e da
cachaça em Caçapava,
desde a produção da cana-
de-açúcar até a confecção

artesanal do doce e da
bebida.A abertura oficial
do evento é dia 22, às
19h, com apresentação do
Coral Municipal de
Caçapava e do Coral da
Terceira Idade Viva a Vida,
seguida de sessão de
lançamento do vídeo.Um
show com clássicos do
Clube da Esquina, com os
músicos Rodrigo Borges
(voz violão e guitarra) e
Gabriel Guedes (piano,
bandolim e baixo) marca
o encerramento do
primeiro dia de atividades
da Semana do Folclore.

Semana do Folclore em
Caçapava é

comemorada com show
teatro palestra oficinas e

lançamento de vídeo O centenário de
nascimento de Amácio
Mazzaropi, a ser
comemorado em 2012,
será marcado por um
documentário de longa
metragem que abordará os
diversos aspectos da vida
e da obra deste que foi um
dos nomes mais
emblemáticos do cinema
bras i l e i ro . In t i tu lado
Mazza.doc e produzido
pela Felistoque Filmes, o
filme terá depoimentos
de vários profissionais do
cinema e da televisão que
trabalharam com
Mazzaropi, bem como de
representantes da
chamada “cultura caipira”,
universo que serviu de
base para a carreira do ator
e cineasta.Nomes como

Renato Teixeira, Hebe
Camargo, Galileu Garcia,
Agnaldo Rayol, Ewerton
de Castro, Pio Zamuner,
Glauco Laurelli, David
Cardoso e vários outros
pioneiros do cinema e da
TV já confirmaram suas
disponibilidades em fazer
parte do longa. Os direitos
para utilização de imagens
dos filmes de Mazzaropi
também já foram
assegurados pela Reza
Brava, produtora
associada de Mazza.doc.
“A proposta é registrar a
trajetória de Mazzaropi
como artista, empresário
e também como pessoa”,
afirma Celso Sabadin,
roteirista e diretor de
Mazza.doc. “E também
investigar os motivos que

o tornaram um dos nomes
de maior sucesso
comercial de toda a
história do cinema
brasileiro, além de
levantar aspectos sociais
da cultura caipira da qual
ele sempre foi um dos
grandes divulgadores”,
conclui. Edu Felistoque,
produtor do longa, lembra
que “apesar de ser um dos
grandes nomes do nosso
cinema, ironicamente
Mazzaropi nunca foi
d e v i d a m e n t e
documentado pelo
próprio cinema.” E
conclui: “De certa forma,
estamos saldando uma
dívida com a nossa
memória”. A previsão de
lançamento de Mazza.doc
nos cinemas é para 2012.

Documentário de longa
metragem marcará o

centenário de Mazzaropi

Funcionários da Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
receberam, na terça-feira (9),
certificado por participarem
do curso de brigada,
concedido pelo Corpo de
Bombeiros da cidade.Os
certificados foram entregues
pelo prefeito João Ribeiro
após a apresentação oficial
do novo Comandante do
Corpo de Bombeiros de
Pindamonhangaba, o
primeiro tenente PM Gláucio
Cafalchio de Oliveira.A
entrega também contou com
a presença do Capitão
Comandante do 3º
subgrupamento de
Bombeiros do Vale do
Paraíba e Litoral, Luiz Alves,

e do subtenente adjunto do
posto de Bombeiros de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Oliveira.O curso de brigada
e combate de incêndio em
cobertura vegetal foi
ministrado pelo Sargento Luiz
Antônio, nos dias 14 e 15 de
junho, para 15 funcionários
públicos, que tiveram dois
dias de aulas práticas e
teóricas.A brigada foi
realizada com o objetivo de
treinar colaboradores para
dar apoio ao atendimento de
focos de incêndios, já que
nessa época do ano é muito
comum por causa do tempo
seco e sem chuvas.O curso
é válido por um ano e os
participantes podem oferecer

ajuda a qualquer momento
para o corpo de Bombeiros,
em atendimentos de
incêndios. A entrega dos
certificados foi feita no
gabinete do prefeito.”É
importante para
toda a cidade o
treinamento desses
funcionários, pois eles
prestam uma ajuda
valiosa para o corpo de
Bombeiros, nessa época em
que os focos de incêndios são
grandes”, afirmou o
 prefeito João
Ribeiro. “A população de
Pinda também precisa fazer
a sua parte denunciando e
evitando queimadas”,
ressalta.

Funcionários da
Prefeitura de

Pindamonhangaba
recebem certificado de

curso de brigada

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Meio Ambiente, realizará
doação de mudas de
árvores para a população.
As doações serão
realizadas em dias
diferentes, aos moradores
da zona central da cidade
a doação acontece nos
dias 11 e 18 de agosto. Os
interessados em adquirir
as mudas de Merindiva,
Dedaleiro, Ipê de Jardim
e Flamboyant de Jardim,
a serem plantadas

somente em calçadas,
deverão se dirigir ao
Viveiro Municipal nos
respectivos dias entre o
horário das 8 às 10h30.
Serão distribuídas 30
senhas em cada dia e cada
pessoa terá direito a 2
mudas.A doação para
moradores da zona rural
acontecerá somente do
dia 25 de agosto, os
interessados deveram
comparecer ao Viveiro
Municipal para retirada de
senha entre o horário das
8h às 10h30. Aos

moradores da zona rural
serão destinadas 10
mudas por pessoa, sendo
3 de árvores frutíferas e
7 mudas de árvores
nativas. Para essa doação
deverá ser comprovada a
residência em área rural.
Todas as mudas poderão
ser retiradas a partir de 60
dias no Viveiro Municipal
pela mesma pessoa que
participou do
sorteio.Informações no
Departamento de Meio
Ambiente, telefone 3645-
1494.

Prefeitura de
Pindamonhangaba inicia

doação de mudas

O governo do Estado de
São Paulo lançou na
última segunda-feira, 1°
de agosto, um programa
exclusivo de tratamento e
educação com apoio do
MP e entidades
representativas de bares,
restaurantes e
supermercados; a nova lei
prevê multa de até R$ 87
mil e fechamento de
estabelecimentos que
permitirem consumo de
álcool por menores.Em
Pindamonhangaba as
entidades responsáveis
pelas medidas de
prevenção e tratamento
têm desenvolvido
projetos no decorrer
deste ano, como ações
para tratamento, educação
e fiscalização do
consumo indevido por
álcool por adolescentes
nos estabelecimentos

comerciais da cidade.
Desde o carnaval, época
do ano com maior índice
de aumento no consumo
de álcool e drogas, a
ronda em bares e
estabelecimentos que
vendem bebidas
alcoólicas foi redobrado.
Pindamonhangaba é a
cidade do Vale do
 Paraíba com o maior
número de
conselhos, entre eles
contra drogas e álcool,
saúde da
mulher, e cuidados com
criança e adolescente. A
intenção na cidade é que
os grupos trabalhem
juntos, para que sua união
fortaleça suas ações.
Grupos como Amor
Exigente, Apamex, Cras,
Creas, e Coalizão
juntamente com o apoio
do Conselho Tutelar de

Pinda e da Base Militar,
se uniram nas ações de
panfletagem, faixas,
realização de eventos,
palestras educacionais
para conscientização
antidrogas e mobilização
em redes sociais, como
twitter e facebook.
“Queremos chegar
principalmente nos
jovens, então o contato
pela internet e rede
sociais é muito
importante para essa
aproximação”, avalia a
vice-presidente dos
CDMA, Eliana
Wolff.Para maiores
informações sobre ações
preventivas e
acompanhamento ao
usuário entrar em contato
com o Conselho Tutelar
nos telefones (12) 3643-
1758 ou (12) 3648-
2210.

Pinda conta com planos
para combate ao álcool

na infância e
adolescência

O grupo Ação Jovem do distrito
de Moreira César realizou uma
visita ao Museu Catavento, em
São Paulo, que tem como
objetivo apresentar à população
infantil, juvenil e, também, aos
adultos, conhecimentos
científicos e culturais para
aprimorar o desenvolvimento
sócio-cultural da população. O
Museu oferece aos visitantes
maneiras interativas, com
brincadeiras e palestras afim de
ensinar ciência, física e
conscientizá-los sobre os
diversos riscos da sociedade
moderna.A visita aconteceu no
último dia 26 de julho e faz parte
do projeto realizado em parceria
com o Cras de Moreira César, o

projeto em andamento visa
conscientizar os jovens sobre
prevenção à gravidez na
adolescência, DST’s e riscos e
efeitos nocivos do uso de drogas
e álcool. O Ação Jovem é um
programa de integração do jovem
com a sociedade, por meio de
palestras, peças teatrais e
atividades como a visita ao
Museu. Cada participante recebe
um benefício de R$ 80 por mês,
mas para isto o jovem precisa
estar matriculado no Ensino
Médio ou Fundamental.Ao todo
36 jovens participaram da visita.
Para o Diretor de Assistência
Social, José Carlos Pinto, a
experiência foi uma maneira
divertida e interativa de aprender.

“Nós trabalhamos através do
CRAS de Moreira César para
oferecer aos jovens qualidade de
vida, estrutura social e a
formação de cidadãos. A visita
ao Museu Catavento foi
importante para fechar os
trabalhos do primeiro semestre
de 2011 e dar força para que
possamos continuar com força
até o fim do ano”, afirma o
diretor.O subprefeito Carlos José
Ribeiro comentou da importância
da atividade. “É importante
promover o jovem como
multiplicador da cidadania e
replicar aos outros jovens de seu
convívio o que aprendem nestes
trabalhos”, acredita o
subprefeito.

Grupo ação jovem de Moreira César
realiza visita ao Museu Catavento


