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Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
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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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O jovem pianista de 25
anos, filho de músicos,
começou os seus estudos
de piano com sua mãe
Ludmila Kozhukhina, aos
quatro anos de idade. 
Logo, ingressou na Escola
de Música Balakirev,
onde estudou sob a
orientação de Natalia Fish
e, de 2000 a 2007,
Kozhukhin estudou na
Escola de Música Rainha
Sofia, em Madri, tendo
como professores
Dimitri Bashkirov e
Claudio Martinez-
Mehner.Após terminar
seus estudos em Madri, o
pianista foi convidado a
ingressar na Academia de
Piano do Lago de Como,
na Itália, onde foi
orientado por Dimitri
Bashkirov, Fou Ts’ong,
Stanislav Yudenitch, Peter
Frankl, William G.
Nabore, John Perry,
Boris Berman, Charles
Rosen e Andreas Staier. O
jovem pianista participou
dos mais prestigiados
festivais tais como o
Festival Verbier, onde
ganhou o Prêmio de
Honra, em 2003, o
Projeto Martha Argerich,
em Lugano, o Festival
Internacional de Música
de Câmara de Jerusalém,
o Festival Internacional

Santander, entre outros.
Além de diversas
premiações como 1º lugar
no Prêmio Vendome, de
Lisboa, em 2009, e o 3º
lugar no Concurso
Internacional de Piano de
Leeds, em 2006. Após
receber o prêmio pelo
primeiro lugar no
concurso Rainha
Elisabeth da Bélgica, em
2010, considerado um
dos maiores da Europa, a
sua carreira internacional
foi impulsionada ainda
mais. Atualmente vem se
apresentando em salas
como de espetáculos
como o Carnegie
 Hall, o Auditório
Nacional de Madri, a
Academia Nacional de
Santa Cecília, em Milão,
e o Auditório do
Louvre, em Paris.
Convidado pessoalmente
por Marin Alsop,
que o regeu no
Concurso Rainha
Elisabeth, Denis
Kozhukhin estreará com a
Orquestra Sinfônica
Bournemouth, nas
temporadas de 2011 e
2012. O pianista tem
ainda concertos
agendados com a
Filarmônica de
Luxemburgo, sob
regência de Vassily

Sinaisky, com a
Filarmônica Nacional da
Hungria, sob regência de
Zoltán Kocsis, com a
Sinfônica de Hamburgo,
sob regência de Jeffrey
Tate, entre outras. Seus
próximos recitais
incluem apresentações no
Palácio de Belas Artes de
Bruxelas, no Teatro de
Bouffes du Nord, em
Paris, além turnês pelo
Japão e América do Sul.
Jovens Talentos é uma
ação da AME Campos que
visa oferecer a
jordanenses e visitantes o
mesmo clima musical
encontrado em julho no
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão, nos demais meses
do ano, oferecendo a
oportunidade de jovens
musicistas, com até 27
anos, que venham se
destacando em seus
instrumentos de se
apresentarem seu recital a
um público apreciador
dessa arte.O Programa
Jovens Talentos tem
entrada franca e
classificação livre. Mais
informações pelo
telefone (12) 3662-2611 
- AME Campos.O Hotel
Frontenac fica na Rua Dr.
Paulo Ribas, 295 - Vila
Capivari

Pianista russo participa
dos Jovens Talentos em

Campos do Jordão

No próximo dia 17 de
março, 5ª feira, o Grupo
Cozinha da Montanha
realiza a primeira edição
de 2011 do Happy
Business, a partir das 16h,
no Charpentier (Hotel
Frontenac).O tradicional
encontro que reúne
empresários dos
segmentos de hotelaria e
gastronomia de Campos
do Jordão e região para
um descontraído papo
além de terem a
oportunidade de conferir
as novidades dos
expositores, que trazem
entre produtos e serviços
que podem ser
apresentados em seus
e s t a b e l e c i m e n t o s . O
Happy Business é um
evento que acontece a
cada dois meses e que
vem sendo uma vitrine
para os expositores que
podem firmar contatos
com os empreendimentos
da cidade. Para essa
edição estarão presentes
entre as empresas

expositoras: Associação
Paulista de Produtores de
Cachaça de Alambique
(APPCA), Padaria Ana
Néri (delícias italianas),
Arte Positiva, Élide
Necessaires, Mãos de
fada (tricot a mão),
Vinícola Pericó, A Tasca
(bolinhos de bacalhau
Premium), Lotte (jogos
americanos), ProHotel
(acessórios e
equipamentos para
hotéis, pousadas, bares,
restaurantes), Villa
Francioni (vinhos), Arte
com Arte (velas
artesanais), Dissan Royal
(produtos de limpeza
profissional), A Senhora
das Especiarias,
C o o p e r a t i v a
Agroindustrial do Brasil –
Agrincoo (óleos
reciclados, sabonetes e
sabão reciclados) e Cantu
(vinhos).Após o Happy
Business, que se encerra
às 21h, os interessados
poderão estender a noite
no Happy Dinner, que

também acontecerá no
Restaurante Charpentier,
com menu Confiance. Os
convites custam R$
45,00/ pessoa, bebidas à
parte e podem ser
reservados pelos
telefones (12) 3662-
6088 ou 9751-7884 –
Valéria e também pelo e-
m a i l
cozinhadamontanha.com.br.Happy
Business é uma realização
do Grupo Cozinha da
Montanha com apoio dos
p o r t a i s
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br,
da cervejaria Baden
Baden, Henrique
Coutinho Design,
Vinícola Pericó, entre
outros.Informações e
reservas pelos telefones
(12) 3662-6088 ou
9751-7884 – Valéria e
também pelo e-mail
cozinhadamontanha.com.br.O
Charpentier (Hotel
Frontenac) fica na Rua Dr.
Paulo Ribas, 295 - Vila
Capivari

Em Campos do Jordão
Happy Business
completa 4 anos

A balsa que efetua
diariamente o transporte
de centenas de pessoas
entre Natividade da Serra
e os bairros da zona rural
passou a ser operada
desde o último mês de
fevereiro pela empresa
Internacional Marítima. A
empresa que venceu uma
licitação feita pela CESP
assumiu também outras
três balças da Represa
Paraibuna.A Internacional
Marítima sediada na
cidade de São Luiz no
estado do Maranhão, já
vem atuando no litoral de

São Paulo através de
licitações feita pelo
DERSA nas cidades de
Santos, Guarujá, e
Ilhabela. Em Natividade
da Serra a balsa é operada
de hora em hora por três
funcionários, sendo dois
marinheiros de convés e
um moço de convés
(operador) que trabalham
dia e noite para garantir a
travessia de moradores de
bairros da zona rural de
Natividade da Serra, além
de dar acesso às cidades
de Caraguatatuba e
Paraibuna. Vale lembrar

que as balsas que efetuam
travessias na Represa de
Paraibuna não é cobrado
nenhuma taxa dos
usuários.Com a mudança
os funcionários esperam
melhorias nas condições
de trabalho e fazem um
alerta para que em
períodos de festas e
eventos, como a festa do
Peão de Boiadeiro e o
Carnaval, onde a cidade
recebe um grande número
de turistas, que uma balsa
extra seja colocada para
auxiliar o transporte de
passageiros.

Balsa passa a ser
adminstrada pela

empresa Internacional
Marítima

P i n d a m o n h a n g a b a
comemora o sucesso do
Carnaval 2011. Apesar da
chuva constante nos dias
de folia, a população
compareceu na Avenida do
Samba para prestigiar a
festa.Quem teve a
oportunidade de ver os
desfiles aprovou a
apresentação das escolas
de samba, blocos de
enredo e blocos
carnavalescos. Para ter
acesso as, era necessário
doar um quilo de alimento
ao Fundo Social de
Solidariedade, que vai
doar os produtos para 17
i n s t i t u i ç õ e s
assistencialistas serão
beneficiadas com os
produtos. “O Fundo
agradece a todas as
pessoas que doaram, a
chuva atrapalhou a
arrecadação, mas
felizmente todas as
entidades vão receber o

alimento”, comemora o
Mario Augusto Monteiro,
coordenador de campanha
do Fundo Social. O
sucesso da campanha
também é comemorado
pela primeira dama de
Pindamonhangaba e
presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Maria Angélica Azevedo
Ribeiro. “Anualmente as
entidades esperam os
alimentos arrecadados
durante o carnaval, esse
ano a festa foi muito
bonita para quem pode
assistir e quem vai ganhar
o alimento”,
afirma.Durante os dias de
festa, a Prefeitura
programou Desfiles de
escolas de samba e
blocos, matinês, bailes
populares e carnaval de
marchinha, o objetivo é
agradar todos os gostos.
Para garantir os dias de
folia, foram contratados

70 seguranças
terceirizados.A Polícia
Militar também reforçou
a segurança dos foliões
com as viaturas e
motocicletas. O Carnaval
de Pinda também contou
com o apoio da Policia
Civil, Guarda Municipal,
Corpo de Bombeiros e
Brigadistas. A Prefeitura
fiscalizou também o
cumprimento das leis, tais
como: a venda de bebida
alcoólica a menores de
idade; é proibido o uso de
spray de espuma em
eventos públicos; é
proibida a venda e o uso
de serpentinas e confetes
metálicos.O Prefeito
João Ribeiro se diz
satisfeito com a festa
deste ano. “Foi uma festa
muito bonita, para toda a
família, agradeço a todos
que vieram e participaram
da folia na cidade”,
finaliza.

Mesmo com chuva Carnaval de
Pinda é sucesso

O presidente do Sindicato
dos Empregados no
Comércio de Taubaté,
Carlos Dionísio de
Morais, esteve presente à
sessão solene do Tribunal
Superior do Trabalho,
quando o ministro
Antônio José de Barros
Levenhagen tomou posse
como corregedor-geral
da Justiça do Trabalho.
“Foi uma grande honra
estar presente à sessão
solene do TST, em
Brasília, prestigiando a
posse do nosso amigo
Levenhagen, com o qual
tivemos uma ótima
convivência em Taubaté,
quando tive a felicidade de
atuar ao seu lado como
juiz classista da Justiça do
Trabalho”, diz o
sindicalista. Na sessão
solene do TST, realizada
no dia 2 último, às 17h,
transmitida ao vivo pela
TV Justiça, o ministro
João Oreste Dalazen
tomou posse como
presidente do Tribunal
Superior do Trabalho para
o biênio 2011/2013.
Juntamente com ele
foram empossados a
ministra Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi como
vice-presidenta e o
ministro Antônio José de
Barros Levenhagen como
corregedor-geral da
Justiça do Trabalho. Na
abertura da sessão, antes
de passar o cargo ao novo
presidente, o ministro
Milton de Moura França
– que foi Juiz do Trabalho
em Guaratinguetá e
professor na
Universidade de Taubaté -

fez um breve balanço de
sua gestão, destacando,
dentre os projetos
realizados, a ampliação da
visibilidade e da
transparência das
atividades do Tribunal, por
meio de ações de
comunicação social,
especialmente com a
transmissão ao vivo, pela
internet, das sessões de
todos os órgãos
julgadores que compõem
o TST. Ele também
enfatizou a implantação
do processo eletrônico e
a mudança na legislação
trabalhista que passou a
exigir depósito em
recurso de agravos de
instrumento, visando
desestim ular recursos
protelatórios. Ressaltou
também o
encaminhamento ao
Congresso Nacional da
PEC 32, visando a fazer
constar, no texto
constitucional, o TST na
cúpula dos tribunais
superiores, corrigindo,
assim, uma omissão
histórica. A saudação à
nova administração foi
feita pelo ministro
Horácio Raymundo de
Senna Pires. O novo
presidente, ministro João
Oreste Dalazen, ressaltou
em seu discurso a
importância de ter a seu
lado os colegas juízes do
Trabalho de primeira
instância e
d e s e m b a r g a d o r e s
regionais do Trabalho,
“sobre cujos ombros
recai a assombrosa
responsabilidade de ser a
imagem e a

personificação da Justiça
do Trabalho na
esmagadora maioria das
causas trabalhistas”. Em
nome dos representantes
do Ministério Público do
Trabalho discursou o vice-
p r o c u r a d o r - g e r a l
Jeferson Luiz Pereira
Coelho e em nome dos
advogados falou o
presidente do Conselho
Federal da OAB, Ophir
Cavalcanti. Além do vice-
presidente da República,
Michel Temer,
representando a
presidenta Dilma
Rousseff, estiveram
presentes à solenidade o
presidente do Senado,
José Sarney, o ministro
Marco Aurélio de Farias
Mello, representando o
presidente do Supremo
Tribunal Federal, o
ministro da Defesa,
Nelson Jobim, o ministro
do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi, o presidente
do Superior Tribunal de
Justiça, Ari Pargendler, o
presidente do Tribunal de
Contas da União, ministro
Benjamin Zymler, e o
advogado-geral da União
substituto, Fernando Luiz
Albuquerque Faria, dentre
outras autoridades. A
delegação taubateana,
além do sindicalista
Carlos Dionísio de
Morais, contou
com a presença de Paulo
Olivo, diretor de
Secretaria da Vara do
Trabalho de
Pindamonhangaba e Dan
Guinsburg, presidente do
Sindicato do Comércio
Varejista.

Carlos Dionísio de
Morais esteve presente à
posse da nova direção

do TST

Cada vez mais a festa de
momo em Taubaté se
torna uma das maiores
atrações populares do
Vale. Realizada pela
prefeitura municipal de
Taubaté, através da
Secretaria de Turismo e
Cultura, a festa mais
popular do país, atraiu um
público recorde em
Taubaté. Durante os
quatro dias de carnaval a
prefeitura promoveu
diversão para toda a
população.. O grande
palco da festa foi a
tradicional Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano, que recebeu
milhares de pessoas para
assistir o desfile das
escolas e blocos, que

deram um show de beleza
e animação. A empolgação
tomou conta do público
presente à festa, que
participou da folia de
forma ordeira e saudável.
Durante o período da
tarde, os donos da alegria
foram as crianças, que
puderam pular o carnaval
nas matinês e,
 no último dia,
participarem do concurso
de fantasias que ofereceu
mais de 200
 troféus aos participantes
mirins. Também
 na praça de eventos do
Distrito de
 Quiririm a folia correu
solta e atraiu outra
multidão que pode se
divertir num carnaval

tradicional. O balanço
final da festa mostrou que
o carnaval de Taubaté está
atraindo um público cada
vez maior, pela
organização e beleza que
podem ser apreciadas
pelos foliões, com
segurança e tranqüilidade.
Segundo o prefeito
Roberto Peixoto, a
consolidação do carnaval
em Taubaté cresce ano a
ano, graças a união de
esforços de dirigentes de
escolas de samba,
c a r n a v a l e s c o s ,
comunidades, músicos e
o quadro técnico da
administração que, não
mediram esforços para
que essa festa popular
alcançasse total sucesso.

Um mar de alegria banha a Avenida do

Povo durante o carnaval de Taubaté


