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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

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

O Restaurante La Gália
está com uma ação para
comemorar os seus 14
anos de funcionamento:
Festival da Carne
Exótica.Durante o mês de
junho, os clientes poderão
saborear as delícias em
carnes exóticas e
culinária gaulesa com
toques e sabores da
cozinha internacional que
tanto se consagraram nas
montanhas, por preço
promocional R$ 58,00/
pessoa.Abrindo a
refeição, a Salada Gaulesa

aumentando ainda mais o
apetite para as opções de
pratos principais que os
clientes poderão
escolher: Javali assado a
Obelix com molho de
ervas finas; Avestruz
grelhada ao molho
 poavre; Coelho à
caçadora com molho de
v i n h o
tinto; Faisão assado ao
molho de olivas e
Bacalhau grelhado à moda
Gália e. para fechar, Crepe
Suzette com recheio de
frutas vermelhas e sorvete

de creme, de
sobremesa.Festival da
Carne Exótica compõe
refeição com entrada + 1
prato principal +
sobremesa, não incluso
bebida e taxa de
serviço, sendo válido
apenas para reservas
antecipadas. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-2993
ou pelo e-mail
info@lagalia.com.brLa
Gália fica na Av. Macedo
Soares, 340 – Shopping
Cadij – Vila Capivari

La Gália promove
Festival da Carne

Exótica

A Cozinha da Montanha
abre no dia 10 de junho e
estende até 07 de agosto
mais uma edição da
Temporada Gastronômica
de Inverno, reunindo em
pratos sabores e segredos
dos temperos da
estância.Inspirados pelo
tema da 42ªedição do
Festival de Inverno de
Campos do Jordão, os
chef, dos 25 restaurantes
participantes, elaboraram
pratos que reúnem entre
os ingredientes Truta, 
mel, cravo da índia,
laranja, vinho, abacate,
cream cheese, reforçando
e enriquecendo a culinária

local.Dentre os destaques
dessa edição estão
Bacalhau Grelhado e
Arroz com Pinhões (La
Gália); a Truta Arco Íris
(Matterhorn); o
Polpetone de Truta ao
Molho de Beterraba,
Estragão e Mel
(Ecoparque); e também a
sobremesa  Strudel de
Banana com Sorvete de
Iogurte do (Bia
Kaffee).Durante os 61
dias da Temporada
Gastronômica, os clientes
que forem aos 25
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).

Temporada
Gastronômica dá mais

sabor ao inverno

A Prefeitura de Taubaté
realiza no final deste mês
de junho a 1ª FLIT – Feira
Literária Infantil de
Taubaté. Organizada pela
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, a FLIT
é a maior novidade na área
cultural do município que,
em março deste ano, foi
oficializado como a
Capital Nacional da
Literatura Infantil, pela
presidenta Dilma
Roussef.A 1a FLIT terá
entrada franca e será
realizada na Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano de 30 de junho
a 4 de julho, com muitas
atrações para os públicos
infanto-juvenil e adulto.
Além da participação de
editoras e livrarias, haverá
espaços para bate-papos
com autores, oficinas
culturais e
p e d a g ó g i c a s . O u t r o s
destaques serão as
oficinas de escritores
infantis, uma iniciativa
para desenvolver e
incentivar as crianças a se
tornarem escritores. Para
tanto, serão realizadas

atividades como saraus,
palestras e leitura
dramática, entre outras. A
FLIT será aberta a toda a
população das 9h às 20h
e as escolas poderão
participar levando seus
alunos. Muitos projetos
de incentivo a leitura
serão desenvolvidos na
feira, visando consolidar
Taubaté como a Capital
Nacional da Literatura
Infantil e proporcionar o
contato com a obra de
Monteiro Lobato e de
outros autores nacionais
que se dedicam ao publico
infantil.Coincidentemente,
também em 2011 o
Museu Histórico,
Folclórico e Pedagógico
Monteiro Lobato,
instalado no Sítio do
Picapau Amarelo,
comemora 30 anos de
existência.A proposta da
Secretaria de Turismo e
Cultura é que após a feira
sejam realizados
programas de incentivo à
leitura no Projeto Praça
Animada – realizado
mensalmente em diversos
bairros de Taubaté,

contemplado-os com o
“Cantinho da Leitura”
com livros e contadores
de história para as
crianças.No mês de maio
o Praça Animada foi
realizado no Parque
Paduan e o Cantinho da
Leitura já se fez presente.
Também estão em
formatação os projetos
“Encontros com a
Literatura” (que
acontecerá todo domingo,
na Praça Santa Terezinha),
“Musica clássica nas
praças” (às sextas-feiras),
além de novos projetos de
incentivo à leitura nas
bibliotecas do município.
Para o prefeito Roberto
Peixoto, a realização da
FLIT, somada a todos os
demais projetos da
Secretaria de
Turismo e Cultura,
“constitui um passo muito
importante para projetar
Taubaté em nível
nacional”. “Estamos
democratizando a cultura
com a realização de
atividades em todos os
espaços do município”,
concluiu.

Prefeitura de Taubaté organiza
1ª Feira Literária Infantil
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A Escola de Ciclismo e
Atletismo de Tremembé
(CIACITRE) e seus
jovens atletas passaram a
ser destaque nas provas do
C a m p e o n a t o
Valeparaibano de
Ciclismo, competição
organizada pela LIDER
(Liga Valeparaibana de
ciclismo) de São José dos
Campos. Pela terceira vez
consecutiva, os atletas

foram premiados e
elogiados publicamente
pela presidente da LIDER,
Sra. Sonia Molina, que
trabalha em prol da
entidade, organizando e
promovendo o ciclismo
na região.Magno
Nazareth, um dos
destaques do ciclismo
brasileiro da atualidade,
parabenizou os
vencedores e posou para

uma foto com os atletas
da CIACITRE.Domingo,
dia 05 de junho, na quarta
etapa, após uma acirrada
disputa na categoria
infanto juvenil, o pódio
ficou azul com as cores da
escola de ciclismo de
Tremembé. Lucas Couto
conquistou o 3º Lugar na
competição, Vitor Nunes
Barbosa, o 4º e Marcelo

de Oliveira Souza, o 5º.

Atletas da CIACITRE
fazem festa em São José

Magno Nazareth ao centro e equipe da CIACITRE

Marcelo de Oliveira Souza no 5º lugar,Vitor Nunes Barbosa no 4º e
Lucas Couto no 3º

Anti-histamínico, esta foi
a última palavra soletrada
pelo campeão do
Soletrando Caraguá,
Danilo Rodrigues de
Souza, de 12 anos, da
escola municipal Ricardo
Luques Sammarco Serra,
Praia das Palmeiras. A
secretaria municipal de
Educação foi palco da
final do concurso que teve
cerca de 50 espectadores,
entre familiares,
professores e diretores
dos finalistas.Danilo
disputou com outros oito
adversários a vaga para

representar Caraguá na
seletiva estadual do
concurso Soletrando, do
programa Caldeirão do
Huck, da Rede Globo. Na
última fase ele venceu
Julia Salina e Juliete
Micom, das escolas
Professor Antonio de
Freitas Avelar e
Professor Luiz Ribeiro
M u n i z ,
r e s p e c t i v a m e n t e . O
vencedor da disputa conta
que o apoio de sua mãe foi
essencial para sua
conquista. “Nós
estudávamos juntos, ela

também soletrava
algumas para me mostrar
como era”.Além dos
aspirantes ao título de
melhor soletrador da
cidade, outros sete alunos
também campeões em
suas escolas e que não
tinham idade
suficiente para
concorrer no concurso
estadual, receberam
menções honrosas.Todos
os participantes
receberam certificados e
medalhas. O campeão
ganhou um dicionário
como prêmio extra.

Caraguá tem seu
campeão em soletração

Cerca de 300 candidatos
que passaram no
Concurso Público
realizado este ano em
Caraguá, e que foram
convocados pela
prefeitura serão
recepcionados neste dia
(14), em uma cerimônia
no auditório do Centro
Universitário Módulo, às
8h30. Os novos
funcionários além de
conhecerem a estrutura
administrativa da
prefeitura também
participarão de palestras
durante toda a
manhã.Serão três

palestras ministradas
pelos professores do
Centro Universitário
Módulo: “A importância
da administração pública
para a sociedade”, “A ética
do serviço público” e
“Qualidade no
atendimento no serviço
público”.Os candidatos
convocados que já
realizaram todos os
exames para admissão e
entregaram os
documentos para o setor
de Recursos Humanos
tomam posse de seus
cargos a partir das 14h do
mesmo dia. Os

funcionários se
encontrarão na quadra de
esportes do Clube 15 de
Novembro, localizado na
Avenida Siqueira Campos,
para receber as cartas de
encaminhamento às
devidas secretarias.A
secretaria municipal de
Administração informa
que os candidatos
aprovados no concurso
público e que ainda não
foram chamados serão
c o n v o c a d o s
gradativamente de acordo
com a necessidade. Mais
informações pelo
telefone (12) 3897-8176.

Novos funcionários
públicos tomam posse

essa semana

A campanha do agasalho
2011, promovida pelo
Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté,
tem conquistado novos
parceiros, nesta grande
ação de solidariedade ao
próximo.Segundo a
presidente do Fundo
Social de Solidariedade, a
primeira dama, profª. Lú
Peixoto, a expectativa é
que o número de doações
ultrapasse o ano anterior,
isso porque, segundo ela,
novos parceiros somam-
se ao fundo social, nesta
campanha.O Colégio
Objetivo Junior é um
desses novos parceiros
que ofereceu sua
participação, colocando-

se a disposição para
divulgação e servindo de
posto de arrecadação,
acrescentando ainda, que
o grupo de pais do
Colégio é empenhado em
auxiliar projetos sociais.
Também são parceiros da
Campanha do Agasalho
2011 e pontos de
arrecadação, o Taubaté
Shopping, Casas
P e r n a m b u c a n a s ,
Carrefour, Torra Torra,
Droga IX, Drogaria
Itambé, DIG Calçados,
Shibata Supermercados,
Sabesp, Polícia Militar,
entre outros.Com o
slogan “Agasalho no
Cabide não esquenta
ninguém. Doe o seu para

alguém”, a Campanha do
Agasalho 2011 de Taubaté
segue a Campanha
Estadual que tem o lema
“Roupa boa a gente doa”,
em Taubaté a ação visa a
qualidade das
doações. Estão sendo
arrecadados roupas,
cobertores e agasalhos
limpos e em bom estado
para a população
carente.A Campanha
deverá ter
prosseguimento até o mês
de agosto e quem desejar
fazer parte desta parceria
pode entrar em contato
com o Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté
pelo telefone (12)
3621.6039.

FUSSTA recebe apóio do
Colégio Objetivo Junior

na Campanha do
Agasalho

As escolas da rede
municipal de ensino
promovem aos sábados de
04 de junho a 02 de julho,
com o apoio da Secretaria
de Educação de
Tremembé, suas festas
juninas.Caracterizada
tradicionalmente por
danças, comidas típicas
(como canjica, pipoca,
pamonha, bolo de milho,
entre olhos), decoração
com bandeirinhas e por
peculiaridades de cada
região do País, a festa
juninatem início no dia
12 de junho - véspera do
Dia de Santo Antônio - e
é encerrada no dia 29, dia
de São Pedro. O ponto
alto da festa acontece
entre os dias 23 e 24, o
Dia de São João. Durante
as comemorações são
realizadas quadrilhas,
forrós, bingos, leilões e
os tradicionais
c a s a m e n t o s

caipiras.Confira a
programação dos
festejos nas escolas
municipais de
Tremembé: FESTA
JUNINA – 2011 CEI
PEQUENO PRÍNCIPE
- 04/06/2011CENTRO
EDUCACIONAL A. M.
BARROS - 11/06/2011 -
Das 13h30min às
16h30min EMEIEF
ANNA Q. DE A
. E SILVA - 11/06/2011 -
A partir das 16h
CRECHE MUNICIPAL
ELIZA R. LIMA - 11/06/
2011 - Das 16h às
19hEMEF PROF.
ERNANI GIANNICO -
1 1 / 0 6 / 2 0 1 1 E M E F
PROFª MARIA A.
PATROCINIO - 11/06/
2011 - Das 14h às
18h00EMEF PROFª
NAIR DE M. QUEIROZ
- 11/06/201 EMEF
PROF. JERÔNYMO
DE SOUZA FILHO - 18/

06/2011 - A partir das
16h CEI MARIA
JUSTINA - 18/06/2011 -
Das 15h às 18hEMEF
PROFª MARIA D. D.
DE PAIVA - 18/06/2011
- Das 13h30min às
17h30min NEI ELIZA
ROSSI LIMA - 18/06/
2011 CEI
MARIA PIA IORI - 02/
07/2011 - Das 17h às
21h30min EMEF JOSÉ
I N O C E N C I O
MONTEIRO - 02/07/
2011 - Das 13h às 18h00
EMEF PROFª EMILIA
DE M. MARCONDES -
02/07/2011 - Festa
interna EMEF PROFª
AMÁLIA G. R. PATTO -
02/07/2011 - Festa
interna EMEF
C O M E N D A D O R
TEIXEIRA POMBO -
0 2 / 0 7 / 2 0 1 1 E M E F
NICOLAU COUTO
RUIZ - 02/07/2011 - Das
13h às 17h00

Começa o Arraiá nas Escolas

Municipais em Tremembé 

A Secretaria de Educação da
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé participará do
Prêmio Inovação em
Gestão Educacional
proposto pelo MEC e
apresentará experiências
desenvolvidas pela gestão
m u n i c i p a l . O
Município irá cadastrar
quatro experiências em

diferentes áreas temáticas –
Gestão Pedagógica, Gestão
de Pessoas, Planejamento e
Gestão e Avaliações e
r e s u l t a d o s
e d u c a c i o n a i s . S e r ã o
escolhidos 20 projetos, cinco
por área, para avaliação in
loco. Os demais pré
classificados passarão a fazer
parte de um banco de
experiências do MEC.Ao

final do projeto, dez
experiências serão
premiadas, onde os
vencedores receberão placa,
certificado e financiamento
para capacitação de
D i r i g e n t e s . A
 solenidade de entrega será
realizada em Brasília em data
a ser divulgada. O resultado
sairá no Diário Oficial da
União e na Internet.

Educação de Tremembé participará
de Prêmio do MEC


