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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
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.

De 16 a 24 de Julho,
Salesópolis, Guararema,
Jacareí, Caçapava, Cunha,
Monteiro Lobato,
Redenção da Serra e
Natividade da Serra
recebem a orquestra
Camerata Brasil para
apresentação do Projeto
Brasil Plural, dirigido e
idealizado pelo pianista
Marcelo Bratke, um dos
mais renomados músicos
brasileiros, e com grande
r e c o n h e c i m e n t o
internacional. O Brasil
Plural, patrocinado pela
Fibria, por meio do
Instituto Votorantim, tem
como objetivo levar
concertos de qualidade à
cidades que não tem
acesso periódico à musica
erudita. As apresentações
tem entrada gratuita e
c l a s s i f i c a ç ã o
livre.Salesópolis: dia 16
de Julho, na Praça João
Mendes, acontecerá um
concerto didático para
escolas públicas às 18h30
e, às 20h, um espetáculo
aberto ao público.
Guararema: dia 17 de
Julho, na Rua Padre
Cornélio, ao lado da
Praça Deoclésia Almeida
de Mello, acontecerá um
concerto didático para
escolas públicas às 18h30
e, às 20h, um espetáculo
aberto ao público. Jacareí:
dia 19 de Julho, na Sala
Mário Lago, acontecerá
um concerto didático para
escolas públicas às 18h30
e, às 20h, apresentação
aberta ao público.
Caçapava: dia 20 de Julho,
no Cine Vogue,
acontecerá um concerto

didático para escolas
públicas às 18h30 e, às
20h, um espetáculo
aberto ao público. Cunha:
dia 21 de Julho, no Cine
Vogue, acontecerá um
concerto didático para
escolas públicas às 18h30
e, às 20h, apresentação
aberta ao público.
Monteiro Lobato: dia 22
de Julho, no Clube
Poliesportivo O
Lobatense, acontecerá um
concerto didático para
escolas públicas às 18h30
e, às 20h, apresentação
aberta ao
público.Natividade da
Serra: dia 23 de Julho, no
Centro Comunitário
Octalício F. da Silva,
acontecerá um concerto
didático para escolas
públicas às 20h e, às 21h,
apresentação aberta ao
público.Redenção da
Serra: dia 24 de Julho, no
Pátio da Igreja Matriz,
acontecerá um concerto
didático para escolas
públicas às 11h30 e, às
14h, apresentação aberta
ao público.Os “Concertos
Didáticos” são
realizados sempre antes
de cada apresentação. São
divididos em três
etapas: a introdução,
que apresenta os
instrumentos musicais,
suas histórias e recursos
sonoros; o
desenvolvimento, que traz
uma passagem do
programa do concerto
ilustrada com explicações
de Marcelo Brake; e a
conclusão, que aborda a
importância da música na
vida das pessoas e como

meio de comunicação
social.Durante o ano, o
Projeto Brasil Plural
realizará 11 concertos em
todo estado de São Paulo,
com a finalidade de
propor um diálogo entre
a cultura popular e
erudita, através do
enfoque na obra de Heitor
Villa-Lobos e Ernesto
Nazareth, importantes
compositores brasileiros.
A orquestra Idealizada
pelo pianista Marcelo
Bratke, a Orquestra
Camerata Brasil, é
formada por jovens
músicos vindos de áreas
desprivilegiadas da
sociedade brasileira que
não haviam tido a
oportunidade de estudar
academicamente e que,
através deste projeto,
foram lançados no
competitivo mercado
musical nacional e
internacional.Criada em
2007, a Camerata Brasil
já se apresentou em mais
de 30 cidades brasileiras,
incluindo um mega
concerto na Praia de
Copacabana para um
público de
aproximadamente 50 mil
pessoas, quando
 Bratke e sua Camerata
dividiram o palco com a
Orquestra Sinfônica
Brasileira e Kurt
Masur.Em 2010, a
Camerata Brasil
realizou seu primeiro
concerto no
Carnegie Hall, em Nova
York, e recebeu boas
críticas dos jornais New
York Post e The New York
Times.

Orquestra Camerata
Brasil de Marcelo Bratke

trás o Projeto Brasil
Plural para o Vale do

Paraíba
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No próximo final de
semana, o Sítio do
Picapau Amarelo vai
receber mais uma edição
do Arraiá do Jeca. O
evento é promovido pela
Prefeitura de Taubaté, por
intermédio da Secretaria
de Turismo e Cultura
(SETUC). Serão dois dias
de muita festa e
brincadeiras, com
apresentações de dança,
oficinas culturais e shows
musicais. A entrada é
gratuita. Confira a
programação: ARRAIÁ

DO JECA Dia 16
(sábado) 9h às 17h – DJ
Boto 10h às 12h –
Apresentação de Dança
de Maculelê 14h às 16h -
Oficina Cultural
com Xuxu Oficina
Cultural com Balakko
Bacco Dupla
Cíntia e Vanessa
Humorista Philaderpho
16h – Apresentação da
Quadrilha do Projeto
Conviver 17h às
 21h – Caça ao
Saci  Performance com o
ator Maciel Performance

com a atriz Fernanda
Ventura Performance
com o ator Renato
Merenda Performance
com a atriz Sandra Maia
Dia 17 (domingo) 9h às
17h – DJ Boto 10h às 12h
– Apresentação do
Grupo de Maracatu Baque
do Vale Oficina Cultural
com a Cia. Psiu
14h às 16h - Oficina
Cultural com Tia Pri
Oficina Cultural com
Truões Dupla André &
Andressa Humorista
Tonho Prado

Prefeitura de Taubaté
realiza o Arraiá do Jeca

no Sítio do Picapau
Amarelo

A crença na existência de
bruxas e feiticeiras se
perde nos tempos
imemoriais da
humanidade.O Grupo
Teatral Alda Garrido da
Escola de Artes Maestro
Fêgo Camargo baseando-
se em fatos reais traz para
o palco do Teatro
Metrópole a história
triste e cruel que marcou
o vilarejo de Salem –
M a s s a c h u s e t t e s . O
autoritarismo de uma
religião que interpretou
como feitiçaria os
estranhos sintomas

físicos de algumas
a d o l e s c e n t e s
desencadeou uma onda de
intolerância e fanatismo
religioso.Na Idade Média,
as pessoas acusadas de
praticar bruxaria ou
magia, eram levadas á
fogueira. A expressão
“caça às bruxas” tem
origem na prática
intransigente de sair à
procura de culpados
mesmo que não exista
nenhum. No ano de 1692
a “caça às bruxas” se
repete em Salem. Os
puritanos acreditando em

poderes místicos
condenaram, sem provas
reais, 19 pessoas á
forca.Os julgamentos, as
acusações de bruxaria e as
condenações estão
presentes na dramaturgia
que revive um dos
episódios mais sombrios
da história
a m e r i c a n a . S e r v i ç o
 Dia: 13 de julho. Hora:
20h Local:
Teatro Metrópole
Ingressos: R$ 5,00 – na
bilheteria do teatro.
Informações: (12) 3625-
5061

Grupo da Fêgo Camargo
apresenta a peça

“Salem” no Metrópole

De 22 de julho a 7 de
agosto, a Estância
Turística de Tremembé
realiza a tradicional Festa
do Senhor Bom Jesus, na
Praça Geraldo Costa.
Além da devoção ao
padroeiro da cidade com
atividades religiosas, o
evento também promete
aflorar a alegria e a
diversão entre todas as
idades durante as
comemorações que não
param no decorrer dos 16
dias de festa. O público
estimado para a Festa do
Senhor Bom Jesus 2011
é de mais de 250 mil
pessoas.Este ano, várias
atrações prometem
espantar o frio do inverno.
O público poderá
conferir, gratuitamente,
shows com as bandas
Biquíni Cavadão (dia 26/
07), Barra da Saia (28/07),
Zezé Di Camargo &
Luciano (03/08) e Edson
& Você – ex - Edson e
Hudson (05/08). Para
esquentar o lado
espiritual, no dia 6 de
agosto, às 17h, uma
procissão em
homenagem ao padroeiro
seguirá da Basílica do
Senhor Bom Jesus até a
Praça Geraldo Costa pelas
Ruas da cidade.Shows
regionais também terão
destaque na programação
da Festa: Teddy Berrante,
Silvio Chagas e Serginho,
Fanfarra Municipal de
Tremembé (FAMUTRE) e
apresentações culturais
do Projeto Fazendo Arte
são algumas das atrações
locais que ajudarão a ditar
o ritmo das festividades.A
Festa ainda conta um
parque de diversões
montado para agradar não
apenas crianças. Com
vários brinquedos, o
parque vai garantir a
alegria dos pequenos e
adultos com carrossel,
kamikaze, crazy dance,
montanha russa, entre
outros. A tradicional
praça de alimentação com
pratos típicos da região
completa as atrações do
evento.Aberta ao público,
a Festa do Senhor Bom
Jesus de Tremembé é

organizada pela Secretaria
de Esporte, Turismo e
Cultura da Prefeitura
Municipal e é realizada
todos os anos entre os
meses de julho e agosto,
na praça de eventos do
município – em uma área
de mais de 22 mil m². A
Festa acontece em
horários pré-
determinados pela
organização: início às
20h e término à meia-
noite; nos finais de
semana o início é por
volta das 15h e o término
é estendido para as 2h. Em
2010, de acordo com um
relatório do
Departamento de
Estatísticas da Polícia
Militar, cerca de 190 mil
pessoas prestigiaram o
evento. Ainda no mesmo
ano, a Festa girou um
capital de mais de um
milhão e meio de reais e
gerou centenas de
empregos diretos.Um
pouco de história: Em
meados de 1700,
católicos se reuniam ao
redor da Basílica de
Tremembé em busca de
bênçãos e milagres que
supostamente o santo,
denominado Bom Jesus
de Tremembé, concedia
aos fiéis.Com o fluxo
cada vez maior de
romeiros, a
comercialização de
bebidas e alimentos
tornou-se conseqüência
das necessidades do
crescente número de
pessoas. Desde então, a
igreja passou a organizar
as atividades que ali se
desenvolviam e fora
estipulado o dia 6 de
agosto, como o dia do
padroeiro da cidade.A
cidade de Tremembé se
desenvolveu a partir dos
arredores da igreja
e com o decorrer
dos anos a comemoração
foi tomando
proporções cada vez
maiores, fato que exigiu
mais organização e
inves t imentos .Mui to
tempo depois, as
festividades, até então
exclusivas à Igreja
Católica, começaram a

tomar características de
um evento, pois de acordo
com a Lei nº 700, de 30
de junho de 1969, que
dispõe sobre o
incremento de turismo no
município, determinou-se
que a Prefeitura
organizaria a parte cultural
da festa.O Bom Jesus
Conta a lenda que, certo
dia, apareceu no arraial
da pequena Vila de
Tremembé um senhor
p e r e g r i n o ,
desconhecido, que
construiu uma pequena
cabana, ás margens do Rio
Paraíba, onde se isolou
dos demais moradores da
região. Quando os
vizinhos o procuraram,
encontraram somente
uma imagem do
tamanho natural de um
homem, com
características da arte
barroca.No ano de 1669,
o capitão-mor Manuel da
Costa Cabral obteve
permissão para erigir em
sua propriedade uma
capela para abrigar a
imagem. Logo as
histórias de bênçãos e
milagres se espalharam,
atraindo peregrinos e
romeiros que se
depararam com boas
condições climáticas e
geográficas e acabaram se
instalando nas
proximidades. A capela,
depois de ampliada, foi
nomeada pelo Papa Paulo
VI como Basílica Menor
do Senhor Bom Jesus de
Trememb é e abriga, até
os dias de hoje, a imagem
do Santo. Desde então o
dia 6 de Agosto é tido
como o dia do padroeiro
da cidade, quando a
imagem do Bom Jesus é
retirada do altar para uma
procissão que percorre as
principais ruas da cidade
e se encerra com uma
missa campal. Com o
decorrer dos anos essa
comemoração foi
tomando proporções
 cada vez maiores até se
tornar a Festa que
conhecemos hoje, cujo
público médio
ultrapassa 250 mil
pessoas.

Festa do Senhor Bom
Jesus de Tremembé tem

programação definida


