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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.

A dança de salão é uma
atividade física que pode
ser feita por pessoas de
todas as idades e tem
como resultado uma vida
mais prazerosa,
melhorando a
autoestima.Assim, com o
propósito de valorizar as
danças populares a
Secretaria de
Turismo e Cultura abriu
inscrições para
Oficinas Extensivas de
Dança, que podem ser
feitas no Centro
Cultural Municipal, de
segunda a sexta-feira,

 8hs às 12hs e, das 14hs
às 18hs.As aulas terão
início a partir de 10 de
junho de 2011. Para
participar das oficinas é
necessário ser maior de
16 anos, porém, até os 18
anos é exigido que o
responsável legal faça a
inscrição.Além disso, é
solicitado ao interessado
uma lata de leite em pó a
cada quatro aulas. O
alimento será doado a
entidades assistenciais de
apoio a
crianças..OFICINA DE
SAMBA NO PÉ.Módulos

de 12 aulas de 1 hora
cada. Toda sexta-feira, das
19hs às 20 hs. OFICINA
DE FUNDAMENTOS
DE DANÇA.Módulos de
12 aulas de 1 hora cada,
às sextas feiras, das 20hs
às 21 hs. Movimentos
básicos de danças
populares , com
treinamento de elementos
cênicos . .Mais
informações: Centro
Cultural Municipal.
Endereço: Pça Cel.
Vitoriano, 1- Centro-
Taubaté. Telefone: (12)
3625-5140.

Em Taubaté oficinas de
dança no centro cultural

A Comissão de
Transportes e
Comunicações da
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo
realizará nesta sexta-feira,
17, audiência pública para
discutir a importância da
rede ferroviária no
desenvolvimento do país.
Segundo o presidente da
comissão, deputado
estadual Edmir Chedid
(Democratas), o evento
foi programado em
atendimento à solicitação
do deputado federal Junji
Abe (Democratas/SP), um
dos responsáveis pela
Frente Parlamentar das
Ferrovias na Câmara dos
Deputados.O deputado
estadual Edmir Chedid
explicou que esse debate
será essencial ao Poder
Executivo e ao Poder
Legislativo por oferecer
condições de análise da
proposta de expansão
ferroviária e de sugestões
aos projetos em
discussão em nível
federal. “O Estado de São
Paulo é responsável por
33,1% do PIB (Produto
Interno Bruto), mas
registra um grande déficit
no escoamento de sua
produção pelo sistema
ferroviário de transporte
de cargas. Esta é uma
realidade comum em
quase todo o país”,

disse.O parlamentar
afirmou que o transporte
ferroviário aparece como
alternativa ao rodoviário
por possuir custo inferior,
além de espaço para
grandes quantidades,
pesos e volumes. “A
expansão da rede
ferroviária poderá trazer
uma série de vantagens ao
país ao se firmar como
meio de transporte
alternativo muito
competitivo, com custos
reduzidos, agilidade e
capacidade ampliada no
transporte das
mercadorias. Porém,
apesar das vantagens,
faltam investimentos e
utilização do setor”,
completou. Em São
Paulo, o deputado federal
Junji Abe declarou que a
audiência pública
 deverá mobilizar
políticos e comunidade
para discutir a
importância da rede
ferroviária e,
desta forma, pressionar o
Governo Federal a
concluir os projetos e a
efetivar todos os
investimentos no setor. “A
rede ferroviária tem
muitas vantagens se
comparada à rodoviária,
onde existem sérias
perdas em decorrência
das condições das
estradas e rodovias, que

também estão cada vez
mais congestionadas”,
argumentou.A audiência
pública será realizada no
Auditório Franco
Montoro da ALESP
(andar monumental) a
partir das 10h (com
transmissão pelo portal
www.al.sp.gov.br) e
contará com a
participação dos
parlamentares membros
da Comissão de
Transportes e
Comunicações, dos
secretários de Estado de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano, Edson
Aparecido, dos
T r a n s p o r t e s
Metropolitanos, Jurandir
Fernandes, e do
presidente da Frente
Parlamentar das
Ferrovias, deputado
federal Pedro Uczai (PT/
SC).Depois de São Paulo,
esta audiência pública
será realizada em Cuiabá
(MT), Salvador (BA) e
Brasília (DF), onde está
prevista a realização do
Seminário Nacional sobre
Desenvolvimento e
Ferrovias. A programação
da Frente Parlamentar da
Câmara dos Deputados
teve início em 03/06 em
Porto Alegre (RS) e,
antes da capital paulista,
passou por Rio Branco
(AC).

Audiência pública na
ALESP discutirá
desenvolvimento
ferroviário no país
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No dia 05 de junho, o
time de futebol Sub-16 de
Monteiro Lobato,
disputou a grande final da
1° Copa Integração do
Vale do Paraíba, realizada
no Estádio Moacir Bento
da Graça em Natividade
da Serra-SP. A equipe
juvenil de Monteiro
Lobato, integrante do
grupo B, disputou o título
contra São Luiz do
Paraitinga. Com o placar
de 1x0, o time luizense
levou a vitória. Mais seis
cidades participaram do
torneio, entre elas:

Jambeiro, Lagoinha,
Natividade da Serra,
Paraibuna, Redenção da
Serra e São Bento do
Sapucaí O bom
desempenho na
c o m p e t i ç ã o
foi possível graças aos
esforços do município em
desenvolver as
 práticas esportivas e
participar dos
campeonatos regionais.
De acordo com o
Secretário de Esportes e
Lazer, Adalberto
Monteiro Sene, Monteiro
Lobato ficou 10 anos sem

integrar competições
oficiais. “Nosso objetivo
é contribuir para uma vida
saudável e desenvolver a
autoestima dos jovens
lobatenses”, disse
Adalberto.Os jogadores
foram treinados pelos
técnicos Vladimir
Moreira e Bernardino
Ceará, com o apoio dos
auxiliares Carlão e
Marcelinho. A taça de
vice-campeão da Copa
Integração está exposta na
Prefeitura de Monteiro
Lobato, no centro da
cidade.

Monteiro Lobato é
vice-campeão da 1° copa

integração do vale do
paraíba

A Prefeitura de Monteiro
Lobato contratou no mês
de junho, uma
nutricionista para
coordenar a qualidade da
merenda escolar
produzida no município. A
medida é baseada nas
orientações do Conselho
Nacional de Alimentação
Escolar, um dos mais
antigos programas de
suplementação alimentar
em execução no País. Seu
objetivo é garantir aos
estudantes, o atendimento
de 15% das suas
necessidades nutricionais
diárias. A nutricionista

Lidiane Aparecida Corrá
(foto), deve atuar durante
20 horas semanais. A
e s p e c i a l i s t a
supervisionará a merenda
de todas as escolas do
município, garantindo o
cumprimento dos
cardápios, o preparo
correto da merenda e a
manutenção da segurança
higiênica e sanitária. Para
a Secretária de Educação,
Mara Novello Gerbelli, a
ação vai possibilitar mais
qualidade na alimentação
e desenvolvimento dos
jovens. “Agora
poderemos atender ainda

melhor as nossas crianças
e adolescentes,
oferecendo alimentação
equilibrada e rica em
nutrientes”, diz Mara.A
rede de ensino de
Monteiro Lobato conta
com aproximadamente
1.000 alunos.
A merenda escolar é
distribuída pela
Prefeitura, que
atualmente utiliza o
programa de “Agricultura
Familiar” para inserir
alimentos orgânicos
produzidos na
comunidade no cardápio
das escolas públicas.  

Nutricionista contribui
para qualidade da

merenda escolar de
Monteiro Lobato 

A Secretaria Municipal de
Saúde e o Conselho
Municipal de Saúde irão
realizar a Segunda
Conferência Municipal de
Saúde. Segundo a
Prefeitura, o evento visa
a oportunidade de reunir
usuários, trabalhadores,
prestadores e gestores do
SUS para discutir e
refletir sobre as
condições de saúde da
população, propor

melhorias na política de
saúde de Tremembé.Para
cobrar é preciso ter
argumentos fortes e
seguros. A
 garantia é o
conhecimento e a
participação. Sobre o
tema a reflexão se
fundamenta no SUS, na
Seguridade Social,
Política Pública,
Patrimônio do Povo
Brasileiro, e o acesso e

acolhemimento com
qualidade, um desafio para
o SUS.A conferência será
realizada das 8h às 12h, no
Rancho L, Rua
Ovidio de Paulo Oliveira
n/ 60, Jardim Bica da
Glória. As inscrições já
estão abertas nas unidades
de saúde do município. Só
poderão participar
aquelas pessoas
devidamente inscritas até
o dia 24 junho.

Tremembe  faz
Conferência Municipal

de Saúde

O mato alto em terrenos
baldios os transforma em
lugares propícios para
abrigar bandidos,
oferecendo risco à segurança
dos moradores, e também
favorece o aparecimento de
roedores e animais
peçonhentos, gerando perigo
à saúde pública. Com essas
preocupações, a vereadora
Maria das Graças Oliveira

(PSB) solicitou ao prefeito de
Taubaté a limpeza de
terrenos nos bairros Estoril e
São Gonçalo.No
Estoril, apontou as ruas 7 e 9
como pontos críticos de
ocorrência de terrenos
abandonados, com
 acúmulo de entulho. “Os
moradores estão
preocupados, porque
bandidos se escondem nestes

terrenos, o que põe em risco
a segurança da comunidade”,
argumentou. Para a avenida
André Cursino dos Santos,
próxima à quadra de
esportes do bairro São
Gonçalo, Graça reivindicou a
medida, ressaltando as
reclamações com o mau
cheiro que exala uma
caçamba que está
transbordando lixo.

Por segurança e saúde
pública Graça pede limpeza

de terrenos

A Prefeitura de
Pindamonhangaba mais
uma vez surpreendeu
positivamente a economia
da cidade. Este mês de
junho, a Prefeitura vai
antecipar a primeira
parcela do 13º salário e
injetar R$ 8 milhões na
economia da cidade – R$
2,8 milhões da primeira
parcela e R$ 5,2 milhões
referentes ao valor
líquido da folha de
pagamento do mês.De
acordo com o secretário
de Administração,
Ricardo Gáleas, a
determinação partiu do
prefeito João Ribeiro.
“Como a Prefeitura vive
um ótimo momento
econômico, com
arrecadação em alta e
com as finanças em dia,
o prefeito liberou a
antecipação da 1ª
parcela do 13º,
b e n e f i c i a n d o
diretamente cerca de

3.300 servidores, além
de toda a rede de
comércio da cidade”.O
secretário de Finanças,
Domingos Botan, reiterou
o aumento na arrecadação
da cidade.
“Pindamonhangaba vive
um momento muito
importante com o
crescimento das receitas
e perspectivas ainda
melhores para o futuro,
graças principalmente à
expansão das novas
empresas e a chegada de
novos investimentos”.O
secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, frisou que o
comércio deverá refletir
positivamente o efeito da
iniciativa da Prefeitura
nos próximos dias.
“Desde 2005 a Prefeitura
antecipa o 13º para o mês
de julho, porém este ano
adiantamos a liberação
para junho. Acreditamos

que seja um ótimo
momento, pois os
servidores poderão
aproveitar este dinheiro
para gastar com seus
filhos durante as férias
escolares”.O prefeito
João Ribeiro lembrou que
nos últimos anos a
Prefeitura vem
melhorando as condições
de trabalho dos
servidores e recuperando
o valor dos salários, que
este ano, por exemplo,
concedeu 12,41% de
reajuste. “Cobrimos a
inflação do período, que
foi de aproximadamente
6%, e demos outros
6,41% de aumento real.
Trabalhamos para
elevar os salários,
mas sempre com
prudência para
mantermos o ritmo de
obras acelerado e as
finanças do município no
azul”, concluiu o
prefeito.

Em Pinda Prefeitura
antecipa 13º e injeta R$ 8
milhões na economia da

cidade

No dia 18 de junho,
sábado, Caçapava repete
uma tradição de mais de
80 anos. Trata-se do
cortejo de carros de bois,
que acontece durante a
festa de São João.
Formado por carreiros e
charreteiros, o cortejo sai
do Campo do Padre, a
partir das 11h e seguirá até
a Igreja Matriz de São
João Batista, onde recebe
uma benção do Padre
Sílvio, dirigindo-se em
seguida para o recinto da
festa, na Avenida
Brasil.Esta tradição
começou na década de
30, quando em prol da
reforma da Igreja Matriz,
os produtores rurais

costumavam trazer em
carros de bois lenha que
era leiloada, com renda
revertida para as obras.
Por algum tempo a
tradição foi esquecida,
mas há cerca de
20 anos o Grupo de
Terceira Idade Viva a Vida
retomou a organização e
deu nova vida ao cortejo
s i m b ó l i c o . O s
carros e charretes
enfeitados de flores,
acompanhados pelos
integrantes do
Grupo Viva a Vida,
vestidos com roupas
típicas juninas,
 levam a imagem de São
João Batista. Na Matriz,
eles recebem os

certificados de
participação no cortejo e
o sal grosso bento que
posteriormente é
misturado à ração do gado
para garantir fartura e a
saúde durante o ano. Da
Matriz, o cortejo segue
pelas ruas Marquês do
Herval, Cel. Manoel
Inocêncio, Praça da
Bandeira, Cel. Alcântara
até a Avenida Brasil, onde
está montada a estrutura
da festa. No recinto da
festa, por volta das 12h, os
carreiros e charreteiros
são recebidos ao som do
Grupo Orgulho Caipira,
de Lagoinha, com a Dança
do Sabão e muita música
raiz.

Caçapava repete uma
tradição de mais de 80

anos

O plenário Jaurés Guisard da
Câmara Municipal de
Taubaté ficou lotado mais
uma vez para acompanhar o
depoimento do prefeito
Roberto Peixoto (PMDB) à
comissão processante da
Câmara. A sessão teve início
às 15h00. A comissão apura
supostas irregularidades da
administração envolvendo a
empresa Acert, contratada
para o fornecimento de
remédios para a prefeitura no
período 2008/2009. Dividida
em dois, um grupo pró e
outro contra Peixoto, a

assistência acompanhou com
cartazes o desenrolar do
depoimento do prefeito de
Taubaté, presidida pela
vereadora professora
Pollyana Gama (PPS). Em
dado momento, a presidente
da comissão processante teve
pedir a presença de policiais
militares dentro do
plenário porque
 os ânimos se exaltaram entre
os manifestantes.
Peixoto alegou que a Acert
cumpriu todos os
requisitos para fornecer
medicamentos em 2008 e

2009, inclusive foi necessário
abrir um pregão para que a
empresa não operasse
apenas em serviços
emergenciais. “A
Acert veio para trabalhar!’,
defendeu.A reunião
 encerrou-se às 16h30.
Agora, a comissão tem um
prazo para analisar o
depoimento e depois colocar
em votação a cassação do
prefeito Roberto Peixoto. Pra
que isso ocorra, são
necessários 2/3 dos votos
dos 14 parlamentares do
Legislativo.

Taubaté: Peixoto presta
depoimento para

comissão processante
da Câmara


